
BIBLIAI
tanulmányaim

A Biblia azt írja, hogy Isten csodálatos.
Szeret minket, és mindannyiunkkal törődik.

VASÁRNAP
Nagyon sok könyv létezik a világon. Ezek állatok-

ról, madarakról, halakról, valamint emberekről, 
teherautókról és kocsikról szólnak. Mindenről 

írtak már könyvet. Neked vannak saját könyveid?
Egyes könyvek igazak, más könyvek nem. De a leg-

jobb könyv a Biblia. Azért a legjobb, mert Isten 
könyve, és minden szava igaz. Zsolt 119:160

A Biblia tele van történetekkel. Állatokról, fiúkról 
és lányokról, anyukákról és apukákról, királyokról és 
királynőkről, valamint angyalokról szóló történeteket 
tartalmaz. De mindenekelőtt leírja, hogy szerető Iste-
nünk a mi legjobb barátunk. Azt is bemutatja, meny-
nyire csodálatos a mennyország, és hogyan segít ne-
künk Isten felkészülni arra, hogy ott éljünk majd Vele. 

Mivel a Biblia a valaha írt legkülönlegesebb könyv, 
nagy gonddal kellene vigyáznunk rá. Sohasem lenne 
szabad a földre dobnunk, vagy más dolgokat tennünk 
rá. Van saját Bibliád? Ugye, óvatosan lapozgatod, és 
vigyázol rá, hogy ne szakadjon el, és ne gyűrődjön ösz-
sze? Amikor vigyázol a Bibliádra, valójában azt fejezed 
ki, hogy tiszteled Isten Szent Könyvét. 

HÉTFŐ
Örülsz, amikor olyan levelet 

 találsz a postaládában, ami 
csak neked szól? Úgy gondo-

lom, hogy örülnél, ha kapnál egy  levelet 

a nagyszüleidtől vagy egy nagybácsitól, amelyben ezt 
írják: „Nagyon szeretünk téged, és nemsokára meglá-
togatunk.” Amikor a Bibliát olvassuk, olyan, mintha 
Isten hozzánk szóló levelét olvasnánk. Azt írja, hogy 
szeret minket, és nemsokára eljön értünk, hogy haza-
vigyen a mennybe. 

Honnan származik a Biblia, vagyis az Úr levele? 
Sok évvel ezelőtt Isten megkért néhány embert, akik 
szerették Őt, hogy írják le mindazt, amit szeretné, ha 
mi is tudnánk. Segített nekik abban, hogy mit írjanak, 
majd az emberek el is kezdtek írni. Amikor a Bibliát 
olvassuk, valójában azt olvassuk, amit ezek az embe-
rek írtak. 2Pt 1:21

Mivel a Biblia szavai Isten szavai, mindig imádkoz-
nunk kell, mielőtt olvasnánk belőle. Szükségünk van 
arra, hogy segítsen nekünk megérteni a Biblia szavait, 
és mivel Ő szeretné, ha megértenénk, amit mond ne-
künk, szívesen segít, ha megkérjük. 

CSODÁLATOS 
ISTENÜNK

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

1. tanulmány 
január 7.

1



Isten azt akarja, hogy minden nap olvassuk az 
Ő különleges levelét. Mit mond a Biblia, hogy hova 
kellene tennünk az Ő szavait? Zsolt 119:11 Hogyan 
helyezheted Isten szavait a szívedbe és az elmédbe? 
Úgy, ha minden héten megtanulod az aranyszöveget, 
és minden nap figyelmesen meghallgatod a bibliata-
nulmányt. Milyen hálásak vagyunk Istennek az Ő sza-
vaiért, amelyek segítenek nekünk helyesen dönteni! 

KEDD
Melyik a legszebb dolog, amit Istenről mond 

a Biblia? 1Jn 4:8 Ez azt jelenti, hogy Ő min-
dig jó, kedves, szelíd, önzetlen, alázatos és 

erős. Isten mindig igazat mond. Soha nem büszke, 
önző vagy gonosz, és mindig megbízhatunk Benne.

Isten azt akarja, hogy tanuljunk meg Róla min-
dent, amit csak lehet, és ezért hagyta ránk a Bibliát. 
Mégis sok olyan csodálatos 
dolog létezik Vele kapcsolat-
ban, aminek a megértéséhez 
sohasem leszünk elég bölcsek.

A Biblia azt mondja, hogy 
Isten három személyben nyil-
vánul meg, akik Isten nevét 
vise lik: az Atyaisten, a Fiú isten 
(Jézus) és a Szentlélekisten. Ők 
hárman egy Istent alkotnak. 
Néha még „Istenségnek” is hív-
juk őket. 

Láttál már százszorszépet? Három részből áll: 
fehér szirmokból, egy sárga, középen elhe-
lyezkedő korongból és egy zöld szárból. Ez 
a három rész együtt alkot egy virágot. Ha-
sonlóképpen az Atyaisten, a Fiú isten és 
a Szentlélekisten három személy, de egy 
 Istent képvisel. Ezért mondja a Biblia: 

„az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” (5Móz 6:4).
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek mind kü-

lönleges cselekedeteket hajtanak végre, de mindig 
egyek abban, amit gondolnak. Mindig együtt tervez-
nek és dolgoznak, ugyanúgy szeretnek minket, és segí-
tenek nekünk a jó dolgokat választani. 

SZERDA
Ismersz valakit, aki nagy és erős? Az apukák képesek 

nehéz bőröndöket, nagy dobozokat cipelni, vagy 
farönköket betenni a kandallóba, az anyukák pedig 

a karjukon tudják vinni az elfáradt kisfiúkat és kislá-
nyokat. De Isten erősebb, mint bárki más. Létezik-e 
bármi, ami túl nehéz lenne Számára? Jer 32:17

Bár Isten nagy és erős, még-
sem kell félnünk Tőle. Nem 
félsz anyukától és apukától, 
annak ellenére, hogy erőseb-
bek nálad, mert erejüket arra 
használják, hogy gondoskod-
janak rólad. És Isten is arra 
használja az erejét, hogy gon-
doskodjon rólad.

Isten képes valamire, 
amit senki más nem tud 
megtenni. Vágytál-e már 
 valaha arra, hogy két helyen 
 legyél ugyanabban az idő-
ben?  Talán választanod kellett aközött, hogy 
az állat kertbe mész a nagypapával, vagy a játszótérre 
a barátaiddal.

„Szeretnék menni a játszótérre is, és az állatkertbe 
is”, mondod anyukádnak. De megteheted ezt?  Miért 
nem? Mert nem lehetsz egyszerre két különböző 
 helyen.

Tudtad, hogy Isten egyszerre mindenütt jelen 
van? Ez azt jelenti, hogy vigyáz minden anyukára, 
apukára, kisfiúra, kislányra, nagypapára és nagy-
mamára. Szóval lehetsz-e valaha egyedül? Zsid 
13:5  Isten mindig itt van velünk, függetlenül attól, 
hogy hol vagyunk, vagy mit csinálunk.

CSÜTÖRTÖK 
Ezen a héten csodálatos Istenünkről tanulunk. 

Bármit megtehet, és mindenhol jelen van. A Bib-
lia még azt is mondja, hogy Isten bölcs és min-

dent tud. Nem létezik olyan dolog, amit ne ismerne.
Isten sok olyan dolgot tett, amiből láthatjuk, hogy 

milyen bölcs. Gondolkoztál-e már valaha azon, hogy 
miért nedves a víz? Miért dorombolnak a cicák?  Miért 
repülnek a pillangók és a madarak, és miért szalad-
nak a kutyák és a lovak? Elgondolkoztál már azon, 
hogy miért rózsaszín a kutyus nyelve, és miért csóválja 
a farkát, amikor meglát téged?  
Észrevetted már, hogy mi-
lyen kék az ég, és mi-
lyen aranyosak a boly-
hos, fehér felhők? 
Mitől zöldek a fák le-
velei nyáron, és mitől 
élénkpirosak, sárgák 
és narancssárgák ősz-
szel? Isten tudja, miért 
olyan változatos a szí-
nük. Ő mindent tud. 
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Tud mindenről, ami a születésünk előtt történt, valamint 
minden jóról és rosszról, ami jelenleg történik a világon. És 
Ő még azt is tudja, ami holnap, a jövő héten, a következő év-
ben vagy bármikor a jövőben fog történni. Mindegyikünkről 
tud mindent. Zsolt 139:1–4

Isten még azt is tudja, hogy hány hajszál van a fejeden (lásd 
Mt 10:30), sőt még azt is, hogy mikor mire gondolsz. Milyen 
csodálatos, hogy Isten mindent tud! Mindig bízhatunk Benne, 
és még csak aggódnunk sem kell. 

PÉNTEK
Csodálatos Istenünk bármire képes. Mindenütt jelen van, 

és mindent tud. De sosem túl elfoglalt ahhoz, hogy gon-
doskodjon rólunk.

Amikor ezen a Földön járt, Jézus mesélt az embereknek 
 Isten a madarak és a virágok iránti szerető gondoskodásáról. Így 
segített megérteniük irántuk való szerető gondoskodását. Gon-
doljunk arra, amit nekik mondott!

Mit tanítanak nekünk a madarak Isten rólunk való gondos-
kodásáról? Sok madár nagyon kicsi – némelyik még akkora 
sincs, mint egy cica. Nagyon sok madárfaj létezik, Isten mégis 
gondoskodik mindegyikről. Magokkal eteti, vízzel itatja őket, 
és levegőt biztosít nekik a repüléshez. Nagy fákat is teremtett 
nekik, ahol élhetnek. Isten még arról is tud, amikor egy vere-
becske a földre hull (lásd Mt 10:29). Ugye, hogy Isten tényleg 
törődik az általa teremtett madarakkal? És mivel minket sokkal 

jobban szeret, mint a madarakat, tud-
hatjuk, hogy rólunk 
is mindig fog gondos-
kodni. Mt 10:31

Mit tanítanak ne-
künk a virágok Isten 
rólunk való gondosko-
dásáról? Szoktál-e virá-
go kat keresni a zöld 
fűben, amikor sétálsz? 
Talán szedtél néhányat 
az élénsárga gyermek-
láncfűből vagy a fehér 
százszorszépekből, és 
anyukádnak vagy egy 
barátodnak ajándékoz-
tad őket. Nagyon sok-
féle színes virág létezik, 

 Isten mégis gondoskodik mindegyikről. Megalkotta a napfényt, 
amely élénk színt biztosít a virágoknak, és esőt is küld, hogy 
megöntözze őket. A Biblia azt írja, hogy Isten sokkal jobban 
szeret minket, mint a virágokat, ezért biztosak lehetünk benne, 
hogy rólunk is mindig gondoskodni fog. Mt 6:30 

Milyen hálásak vagyunk azért, hogy ilyen csodálatos Iste-
nünk van!

 ARANYSZÖVEG
„Nagy az Úr és igen dicséretes.” 

(Zsoltár 48:1)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Atyám, köszönöm, hogy nekünk aján-
dékoztad a Bibliát, és elmondtad, 
hogy milyen jóságos és jóindulatú 
vagy. Azt is köszönöm, hogy minden 
nap gondoskodsz rólunk. Kérlek, se-
gíts nekünk, hogy mi is olyan jók és 
jóindulatúak legyünk, mint Te! Jézus 
nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Melyik a valaha írt legjobb könyv?
Hogyan kellene bánnunk a Bibliával?
Hogyan helyezhetjük az elménkbe 
 Isten szavait?
Hány személyből áll az Istenség?
Mi a nevük?
Létezik-e bármi, ami túl nehéz Istennek?
Létezik-e olyan dolog, amiről ne tudna 
Isten?
Lehet-e Isten egyszerre mindenhol? 
Mindig velünk van?
Mit tanulhatunk Istenről olyankor, ami-
kor a madarakat és a virágokat szem-
léljük? 
Mit tehetünk ezen a héten azért, hogy 
jobban hasonlítsunk Istenre?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Zsoltár 139:1–12; Példabeszédek 
8:22–36; Pátriárkák és próféták,  
33–35. old.
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Boodle. Micsoda bohókás név egy kiskutyának!  A hatéves Dena és a négyéves 
kis Sherry nevettek, miközben figyelték a szingapúri házuk udvarán szaladgáló 
aranyos, fekete kiskutyát. Boodle boldogan körülszimatolta, és megvizsgálta 

az udvar minden zugát.
Az anyukájuk és főleg az apukájuk szintén örült 

a kiskutyának. Apának eszébe jutott, hogy gyerekko-
rában neki is volt egy kutyája, akit szintén Boodle- 
nak hívtak. 

– Hogyhogy pont így nevezted el a kiskutyádat, 
apa? – érdeklődött Dena. 

Apa gondolkodott néhány percig, majd bólintott.
– Nem tudom, hogyan kapta ezt a nevet, de úgy 

tűnt, ez a megfelelő név számára. Legalábbis így 
gondolom.

– De a te Boodle-od kisfiú volt, a mienk pedig 
kislány. Számít ez? – akarta tudni Dena.

– Szerintem nem számít – nevetett apa. Lássuk, 
érdekli-e Boodle-t. Hé, Boodle, gyere ide. Boodle, 
Boodle! – kiáltotta. 

Boodle azonnal feléjük vette az irányt, átkelve 
a gyepen. Selymes, fekete fülei fel-alá 
mozogtak, ahogy apa felé szaladt. 

– Milyen okos kiskutya! Már ismeri 
a nevét.

Anya elmosolyodott, miközben ölbe 
vette, és puha bundájához tapasztotta az 
arcát. Boodle csóválta a farkát, és boldog, 
nedves kutyapuszit próbált adni neki.

Mielőtt bementek volna a házba, anya emlékez-
tette őket néhány dologra, amelyeket észben kellett 
tartaniuk. Boodle még kicsi volt, és először volt tá-
vol az anyukájától. Valószínű volt, hogy eleinte hiá-
nyoznak majd neki a kölyöktestvérei és az anyukája. 
 Tehát sok szeretetre volt szüksége. 

Anya azt is elmondta nekik, hogy sose üssék meg 
Boodle-t a kezükkel. Éppen ellenkezőleg, a kezüket 
csak gyengéden és kedvesen tehetik Boodle-ra. Arra 
is szükség volt, hogy nagyon óvatosak legyenek, ami-
kor összeszidják valamilyen szemtelenségért. Anya 

azt mondta nekik, hogy az állatok abból tanulnak, 
ha értékelik őket, nem pedig abból, ha korholják. 

– Hogy éreznétek magatokat, ha kiabálnék veletek, 
és megpofoználak anélkül, hogy tudnátok az okát? 
Szívesen jönnétek hozzám legközelebb, amikor hív-
lak titeket, vagy megijednétek? – kérdezte tőlük anya.

Dena és Sherry elkomolyodtak. 
– Félnénk – mondták mindketten. 
– Persze, hogy félelmet éreznétek – hagyta helyben 

anya. – Segítek nektek megtanítani Boodle-t arra, 
hogy boldog és engedelmes legyen anélkül, hogy fél-
nie kellene tőletek – ígérte anya.

Mindenki nevetett a házban, mert Boodle na-
gyon vicces volt, amikor megcsúszott vagy végiggu-
rult a csúszós csempepadlón. Boodle is szórakoztató-

nak találta a helyzetet, csóválta a farkát és 
ugatott, amikor csúszás közben próbált 

meg szaladni. 
Miután Boodle és az egész család 

megvacsorázott, és megtartották 
az esti áhítatot, ideje volt, hogy 
Dena és Sherry lefeküdjenek. 

Anya egy újságpapírt helyezett a fürdő-
szoba egyik sarkába. 
– Boodle nemsokára megtanulja használni az új-

ságot, amikor szüksége lesz rá – magyarázta. – Ha 
megnő, akkor majd jelezni fogja nekünk, ha ki kell 
mennie. 

A lányok puha törölközőt tettek az újságpapír 
mellé, hogy Boodle azon aludjon, és a fáradt kisku-
tyával maradtak mindaddig, amíg mélyen el nem 
aludt. Azután halkan becsukták a fürdőszoba ajtaját, 
és ők is aludni tértek. 

Az egész ház csendes volt. De ez nem tartott 
 sokáig.

BOODLE CSATLAKOZIK  
A CSALÁDHOZ 1. rész. Írta Amy Sherrard

Boodle a Sherrard családdal élt, amelynek tagjai misszionáriusok voltak Szingapúrban és a Fülöp-szigeteken.
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BIBLIAI
tanulmányaim

Az angyalok és az emberek boldogok mindad
dig, amíg engedelmeskednek Isten törvényének. 
A szomorúság akkor jelent meg, amikor Isten 
egyik angyala büszke lett, és úgy döntött, hogy 
többé nem engedelmeskedik Neki.

VASÁRNAP
Sok idővel a világunk megteremtése előtt Isten 

angyalok ezreit alkotta meg. Nagyon szép és 
ragyogó lényeknek teremtette őket, erős szár-

nyakat adott nekik a repüléshez és lenyűgöző han-
got, hogy öröménekeket zengjenek. Istennel együtt 
a mennyben éltek, és minden nap örömmel teljesítet-
ték, amit kért tőlük. Zsolt 103:20, 21 Minden an-
gyal szerette Istent, egymást is szerették, és mivel senki 
sem volt önző, a mennyország egy boldog hely volt.

Amikor megteremtette az angyalokat, Isten egyi-
küket különlegesre alkotta. Ezt az angyalt Lucifernek 
hívták. Nagyon szép és fényes angyal volt, tiszta és 
erőteljes hanggal. Nagyon bölcs is volt. 

Isten egy fontos küldetéssel bízta meg Lucifert, 
amelyet egyetlen másik angyal sem tudott teljesíteni. 
Az összes angyal közül ő tartózkodott a legközelebb 
Istenhez, amikor a munkáját végezte. Bárhová is ment, 
Lucifer mindig arról beszélt, hogy Isten milyen csodá-
latos. Isten nagyon szerette Lucifert, ő pedig nagyon 
szerette a Teremtőjét. 

Mindezek mellett Isten Lucifert az angyalok ve-
zérévé tette. Ők mindig örömmel engedelmeskedtek, 
amikor Lucifer közölte velük, hogy mit vár el tőlük 

Isten. Még az angyalok kórusát is Lucifer vezette, és 
rendkívül szép dicsőítő énekeket énekeltek. 

Amikor Lucifer új és szép énekeket írt, megtaní-
totta az angyaloknak, és mind együtt énekeltek. Min-
den angyal szerette Lucifert.

HÉTFŐ
Minden tökéletes volt, amit Isten teremtett. 

Luci fer, Isten különleges angyala, valamint 
a többi angyal mind boldogok voltak. Azért 

volt felhőtlen az életük, mert szerették Istent, és enge-
delmeskedtek Neki.

De egy nap történt valami Luciferrel. Megtudta, 
hogy Isten a mi világunk megteremtését tervezi. Az 
Atyaisten és a Fiúisten rendszeresen találkoztak, terve-
ket szőttek, és egyetlen angyal sem lehetett jelen eze-
ken a fontos találkozókon. 

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

LUCIFER SZOMORÚ 
VÁLASZTÁSA

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

2. tanulmány 
január 14.
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Lucifer irigy lett. Ő is részt szeretett volna venni 
ezeken a találkozókon, így hát azon kezdett tűnődni: 

„Miért nem tudhatom én is, hogy miről beszél Isten? 
Miért kell a Fiúistennek fontosabbnak lennie nálam?” 
Ez 28:15

Lucifer önmagára kezdett gondolni. Hát nem én 
vagyok a legbölcsebb az összes angyal közül? 

Ezután Lucifer Isten Törvényére gondolt. Miért 
kellene a tökéletes és boldog angyaloknak engedel-
meskedniük Isten Törvényének? Miért lenne nekik 
szükségük bárkire is, aki megmondja, hogy mit te-
gyenek? Megfeledkezett róla, hogy az angyalok éppen 
azért boldogok, mert engedelmeskednek Isten Törvé-
nyének.

Lassan Lucifer szeretete önmaga iránt addig nőtt, 
hogy a végén jobban szerette önmagát Istennél. Las-
sanként önzővé, iriggyé és büszkévé vált. Önző bű-
nére mégsem volt mentség. Sohasem létezik mentség 
a bűnre. Mit gondolsz, továbbra is boldog volt?

Lucifer végül oda jutott, hogy azt hitte, olyan-
nak kellene lennie, amilyen Isten. Ésa 14:12–14 Azt 
akarta, hogy az összes angyal meg-
hajoljon előtte, és imádják őt. Azt 
akarta, hogy jobban szeressék Isten-
nél. Nehéz elképzelnünk, hogy Lu-
cifernek ilyen gondolatai voltak 
a menny ben. 

KEDD
Lucifer nem tartotta magában gőgös 

és féltékeny gondolatait. Beszélni 
kezdett róluk a többi angyalnak is. 

Az angyalok hozzászoktak a Lucifernek való engedel-
mességhez, így nem esett nehezükre, hogy higgyenek 
neki. Lucifer azt mondta az angyaloknak, hogy nem 
kell engedelmeskedniük Isten Törvényének, és hogy 
a Teremtő igazságtalan, mert nem vonta be őt az új 
világ teremtésének terveibe. Lucifer nagyon odafigyelt 
arra, amit mondott, és azt állította, hogy Isten oldalán 
áll. De valójában hazudott, és megtévesztette az an-
gyalokat, arra késztetve őket, hogy kevesebbet gondol-
janak Istenre, és többet rá. Jn 8:44 

Az angyalok összezavarodtak. Korábban sohasem 
hallottak hazugságokat. Szerették Istent, és Lucifert is. 
Kinek higgyenek? Akkor először a mennyország meg-
szűnt boldog helynek lenni. 

Tudta Isten, hogy mire gondol Lucifer? Igen. Isten 
szerette Lucifert, és mindent megtett azért, hogy meg-
mentse. Kedvesen beszélt hozzá, és megpróbálta ráéb-
reszteni arra, hogy ha továbbra is önző és büszke ma-
rad, kárt okoz magának, és nagyon boldogtalan lesz. 

Miközben hallgatta Őt, Lucifer tudta, hogy Isten-
nek van igaza. Meg akart hajolni Előtte, hogy imádja 
Őt, és elmondja, mennyire sajnálja, de valami nem 
engedte. Ez a valami a büszkeség volt.

Mivel Isten egy szerető Isten, nem kényszerítette 
Lucifert arra, hogy engedelmeskedjen Neki, vagy bo-
csánatot kérjen Tőle. Isten várt, és időt hagyott Luci-
fernek, hogy tudja eldönteni, mit fog tenni. 

SZERDA
Isten tudta, hogy Lucifer hazugságai összezavarták 

az angyalokat, ezért fontos találkozót hívott össze 
a mennyben. Jelen volt Lucifer és az összes többi 

angyal is. Az Atyaisten elmagyarázta nekik, hogy mi-
vel a Fiúisten teremtett minden angyalt, imádniuk 
kell Őt és engedelmeskedniük kell szeretete törvé-
nyének. Ekkor az összes angyal leborult, és örömmel 
imádta a Fiúistent. Ó, mennyire szerették Őt! 

Lucifer is meghajolt, de szörnyű gondolatokat táp-
lált magában. Lucifer tudta, hogy téved. Mégis, ahe-

lyett, hogy bánkódott volna, elhatározta, 
hogy még hevesebben fog dolgozni Isten 
ellen. Továbbra is beszélt az angyalokkal, 
és sokukat meggyőzte arról, hogy neki van 
igaza. 

Telt az idő, és Isten minden angyal-
nak adott lehetőséget a választásra. Vajon 
szerető Istenüknek vagy Lucifernek fog-
nak hinni? Sokan közülük úgy döntöttek, 
hogy Lucifernek hisznek. „Lucifer iga-
zat mond”, vélekedtek. Lassanként egyre 

több angyal értett egyet Luciferrel, és hozzá hasonlóan 
önzőkké és büszkékké váltak. 

Amikor eljött az ideje, Isten tudta, hogy minden 
angyal meghozta a végső döntést. Nagyon szomorú 
volt, de nem engedhette, hogy Lucifer és az angyalok, 
akik hittek benne, továbbra is a mennyben maradja-
nak. Lucifer nem tett volna mást, minthogy továbbra 
megpróbáljon olyan lenni, mint Isten.

Isten közölte Luciferrel, hogy el kell hagynia a 
menny or szá got, de természetesen sem ő, sem az an-
gyalai nem akarták ezt. Mi történt ezután? Jel 12:7–9 
Lucifert és angyalok ezreit, akik úgy döntöttek, hogy 
hisznek neki, kiűzték a mennyből. Soha többé nem 
lehettek boldogok.

Az eget újra betöltötte a béke, a szeretet és az öröm. 
Az angyalok, akik a mennyben maradtak, dicsőítő 
énekeket zengtek Istennek és a Fiúnak. Annyira bol-
dogok voltak, hogy úgy döntöttek, továbbra is sze-
retni fogják Istent, és engedelmeskedni fognak Neki! 
Ó, mennyire örültek!
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CSÜTÖRTÖK 
Mi okozott ilyen nagy bajt a mennyben sok évvel ezelőtt? 

Volt valami, amivel nem számoltak. Tudod mi volt az? 
Isten Törvénye, az Ő szabályai, amelyek az angyalokat 

és az embereket egyaránt boldoggá tették. Zsolt 119:165
Isten törvényéből megtudjuk, hogy milyen is Ő. Isten a sze-

retet, a törvénye pedig megmutatja nekünk, hogy mi a szeretet. 
Egyszerű és könnyen érthető. Azok, akik mindig engedelmes-
kednek neki, biztonságban vannak, és nem kell attól tartaniuk, 
hogy önzővé, büszkévé vagy boldogtalanná válnak. Milyen szo-
morú, hogy Lucifer úgy döntött, nem engedelmeskedik Isten 
szeretettörvényének. 

Az anyukák és az apukák szabályokat állítanak fel, mert sze-
retik gyermekeiket, és azt akarják, hogy boldogan éljenek, és 
biztonságban legyenek. Anya azt mondja: „Ne nyúlj a tűzhely-
hez, amikor forró!” Ha betartod ezt a szabályt, nem fogod meg-
égetni a kezed. Apa ezt mondja: „Ne játssz éles késekkel!” Ha 
betartod ezt a szabályt, nem fogod megvágni magad.

Isten Törvénye – a Tízparancsolat – hasonlít ezekre a szabá-
lyokra. Ha hallgatunk rá, boldogok le-
szünk, és biztonságban élhetünk. De ha 
nem hallgatunk rá, akkor saját magunk-
nak ártunk, és boldogtalanok leszünk. 

Isten Törvénye olyan, mintha a karjai-
ban tartana. Megvéd, és biztonságban tart 
 minket.

PÉNTEK
Most már jobban értjük, mi történt 

Luciferrel és az angyalokkal, akik 
hittek neki. Ők nem engedelmes-

kedtek Isten Törvényének, és természetesen nem voltak bol-
dogok. Nagyon gonoszak és önzőek lettek, és Lucifer nevét 
Sátánra, vagyis ördögre változtatták. 

Sátán és az ő gonosz angyalai gyűlölték Jézust. Úgy dön-
töttek, hogy mindent megtesznek azért, hogy elszomorítsák 
 Istent azáltal, hogy elpusztítják az általa tervezett új világot. 
 Sátán meg akarta téveszteni az embereket, akiket Isten alkotott, 
ugyanúgy, ahogyan az angyalokat is megtévesztette a menny-
ben. Azt remélte, hogy ha az emberek nem engedelmeskednek 
Istennek, az új világ az övé lesz. 

De ki a hatalmasabb – Isten vagy Sátán? Természetesen 
 Isten. És ha az Isten által teremtett nép úgy döntött volna, 
hogy mindig engedelmeskedik Törvényének, Sátán többé nem 
tudott volna sem ártani nekik, sem boldogtalanná tenni őket. 
Isten megvédte volna őket tőle. Péld 29:18

Isten nem kényszerítette az angyalokat arra, hogy engedel-
meskedjenek Neki, és minket sem kényszerít. Engedi, hogy mi 
döntsünk. Arra vágyik, hogy magunktól akarjunk engedelmes-
kedni a Törvényének, és örömmel segít nekünk ebben.

 ARANYSZÖVEG
„(...) ha pedig megtartja a törvényt,  

ó, mely igen boldog!”  
(Példabeszédek 29:18)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Atyám, köszönöm, hogy nekünk ajándé-
koztad a Tízparancsolatot, a Te szabá-
lyaidat, amelyekből megtudhatjuk, ho-
gyan legyünk boldogok. Kérlek, segíts 
meg engem, hogy ne legyek önző, és 
mindig kérjek bocsánatot, amikor hibá-
zok. Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Miért voltak az angyalok mindig boldo-
gok a mennyben?
Milyen szomorú döntést hozott Lucifer?
Mi akadályozta meg Lucifert abban, 
hogy bocsánatot kérjen Istentől?
Igazságos volt Isten, amikor minden an-
gyal számára hagyott időt a választásra?
Miért állít fel anya és apa szabályokat az 
otthonunkban?
Biztonságban lehetnénk és boldogan 
élhet nénk akkor is, ha nem lennének 
szabályok?
Melyik az a néhány szabály az ottho-
nunkban, amely boldoggá tesz minket?
Boldogok leszünk, ha engedelmeske-
dünk Isten Törvényének?
Ugye, minden nap kéred az Urat, hogy 
segítsen neked Hozzá hasonlóvá válni?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Ézsaiás 14:12–15; Ezékiel 28:2–10–19; 
Pátriárkák és próféták, 35–43. old.; 
A megváltás története, 13–19. old.
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Boodle, a fekete kölyökkutya, akit nemrégiben vettek magukhoz, mélyen aludt 
a fürdőszobában. Aztán hirtelen felébredt. Sötét volt a fürdőszobában, ő pedig 
teljesen egyedül maradt. Még sohasem volt egyedül korábban, így ez egyálta

lán nem tetszett neki.
Leült, és kinyitotta a száját, de jaj, micsoda szo-

morú, gyászos hangokat hallatott! Bárkinek megesett 
volna a szíve a hallatán. Csakhogy elég hangos volt 
ahhoz, hogy az összes szomszédot felébressze. Anya 
felkelt, gyorsan összehajtogatott egy 
újságpapírt, és a fürdőszobába sietett. 
Amikor kinyitotta az ajtót, alig találta 
meg a szomorú fekete kiskuyát a szoba 
sötétjében. Boodle azonnal abbahagyta a 
sírást, és boldog nyöszörgésbe kezdett. Ám 
ahelyett, hogy megsimogatta volna, anya 
enyhe ütést mért rá az újsággal. Boodle rövid 
üvöltést hallatott, mintha anya erősen meg-
ütötte volna. 

– Nem, Boodle – mondta anya határozott 
hangon, majd sarkon fordult, és gyorsan be-
csukta az ajtót. 

Boodle hallgatott néhány másodpercig. Való-
színűleg épp megpróbálta megérteni, hogy mi is tör-
tént. De azután még hangosabban kezdett vonítani.

Anya azonnal kinyitotta az ajtót, és megismételte, 
amit először tett. Miután anya becsukta az ajtót, 
Boodle kicsivel hosszabb ideig várt, mielőtt újra sírni 
kezdett volna. De amint vonítani kezdett, anya meg-
ismételte ugyanazt az eljárást. Ezután Boodle egy da-
rabig csendben ült, anya pedig várt. Újra szűkölni 
kezdett, de amint meghallotta, hogy anya felé köze-
ledik, elhallgatott. És nem kezdett újra zajt csapni, 
mert nem vágyott egy újabb ütésre. 

Másnap reggel természetesen az egész család meg-
simogatta és megdicsérte az aranyos kiskutyát. Az 
első engedelmességi leckét követően az okos kis 
Boodle mindig csendben maradt az éjszaka folya-
mán. És ha Boodle rosszalkodott, bárkinek a család-
ból csak annyit kellett tennie, hogy fogott egy újság-

papírt, és határozottan kijelentette: „Nem, Boodle!”, 
és Boodle pontosan tudta, hogy ez mit jelent. Ilyen-
kor bolyhos farkát a lábai közé húzta, leengedte a fü-
lét, miközben a tekintete nagyon szomorú lett…

– Drága kiskutya – mondta valaki egy adott pon-
ton, és a következő pillanatban Boodle ismét boldog 
volt.

Egyik nap a szomszédasszony átjött Sherrardék-
hoz, hogy lássa a kiskutyát. 

– Nem tervezitek levágni Boodle farkát? – kér-
dezte.

Dena és Sherry szeme elkerekedett. Levágni 
Boodle farkát?! Ez a gondolat még csak meg 

sem fordult a fejükben.
– Ugyan miért tennénk ilyet? – tuda-

kolta Dena. – Nem szokott lenni a ku-
tyáknak farkuk? Nem farokkal terem-

tette őket Isten?
– Nos – kezdte a szomszédasz-

szony. – Boodle a cocker spániel faj-
tából való. Látjátok a hosszú, boly-

hos fülét és szőrét? A legtöbb cocker 
spániel tulajdonos állatorvoshoz viszi a kutyáját, 
hogy még fiatalon levágják a farkát.

Dena és Sherry nem tudták elviselni a gondolatot, 
hogy Boodle farkát levágják, hiszen olyan aranyos 
volt! 

– Mi szeretnénk, ha megmaradna a farka – mond-
ták a szomszédasszonynak. 

És így is lett. Boodle gyönyörű farka megmaradt.
Úgy tűnt, mintha Boodle-nak még a farka, a füle 

és a szeme is beszélne. Amikor boldog volt, a fü-
lei égnek álltak. Amikor felállt, a farka ide-oda len-
gett, mint egy zászló, amikor pedig leült, leengedte 
a földre. Úgy nézett ki, mintha mosolyogna.

BOODLE MEGTANUL ENGEDELMESKEDNI
2. rész. Írta Amy Sherrard
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BIBLIAI
tanulmányaim

Isten hat nap alatt teremtette a világot minden 
benne létezővel együtt. Mindent a semmiből 
alkotott, Szava által.

VASÁRNAP
A múlt héten azt tanultuk, hogy Isten különleges 

tervet készített egy új világra – a mi világunkra 
– nézve. Melyek az első szavak erről a Bibliában? 

1Móz 1:1
Amikor elérkezett a világ megteremtésének ideje, 

Isten csak szavakat mondott, és a világ létrejött a sem-
miből. Zsolt 33:6–9; Jób 26:7

Te tudsz alkotni dolgokat a semmiből, pusztán 
szavakkal? Természetesen nem. Csak Isten tud. Mit 
mond a Biblia az Úr szaváról Zsid 4:12-ben?

Amikor megteremtette a világot, Isten vízzel 
borí totta be, és mindenütt sötétség honolt (Zsolt 
104:5, 6).  

A hét első napján tehát Isten így szólt: „Legyen 
vilá gos ság!” Csak két szót mondott, és hirtelen világos 
lett. Ez egyszerűbb, mint felkapcsolni a villanyt. Ugye, 
örülsz, hogy megalkotta a fényt, és láthatunk? Fény 
nélkül semmit sem látnánk.

Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Mi-
nek nevezte a világosságot? És hogy nevezte a sötétsé-
get? 1Móz 1:5 Ma is ugyanígy nevezzük ezeket: a vilá-
gosságot „nappalnak”, a sötétséget pedig „éjszakának”. 
A Biblia azt mondja, Isten látta, hogy a világosság jó. 

HÉTFŐ
Elérkezett a hét második napja. Eljött az ideje, 

hogy olyat alkosson, ami nem látható. Szerin-
ted miről lehet szó? Végezz belégzést, majd ki-

légzést! Tudnál élni, 
ha nem létezne a le-
vegő, amit belélegez-
hetnél? Nem. Isten 
tudta, hogy leveg-
őre lesz szükségünk 
az élethez.

Ezért ezt 
mondta: „Legyen 
mennyezet!”, és 
azonnal levegő ke-
letkezett. 

Nem  látjuk 
a levegőt, de 
látjuk a hatását. A szél valójában olyan 
 levegő, amely mozgásban van. Néztél már valaha ki 
az ablakon vihar idején? Mi történik a fákkal, amikor 
fújni kezd a szél? Lengenek és hajlonganak, és a szél 
néha belekap a levelekbe, amelyek ide-oda szállnak 
a levegőben. A szél még a nagy bolyhos felhőket is 
mozgásban tartja az égen, a levegő pedig segít a mada-
raknak a repülésben. 
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Amikor a második nap véget ért, Isten látta, hogy 
minden jó. Nappal világosság volt és az ég kéken 
ragyo gott, éjszaka pedig sötétség uralkodott. Bár volt 
belélegezni való levegő, a víz továbbra is ellepte az 
egész világot. Vajon mit tett Isten ezután?

KEDD
Harmadik nap – mennyi izgalom! Mi jött ki a víz-

ből, amikor Isten újra megszólalt? 1Móz 1:9
Most kisebb-nagyobb, homokos partú 

 tavakba gyűlt a víz, ahol játszani lehet. A víz nagy és 
gyönyörű folyókban és kis patakokban folyt, csillogó 
vízeséseket alkotva. 

Kezdetben semmi sem volt a földön, csak barna 
 talaj, mint egy olyan kertben, ahol semmi sem nő. 

De Isten újra megszólalt, és hirtelen megjelent 
a puha, zöld fű, valamint a fák és a virágok. Búza-, 

zab- és rizsföldek hullámzot-
tak a könnyű szellőben. 
Néhány fa magas volt, míg 
más fák alacsonyak. Né-
melyik nagy levelű volt, 
míg más fák kis levelűek. 
Sok fán ízletes gyümölcsök 
nőttek: őszibarack, narancs, 
alma, körte és sok másféle 

gyümölcs. Isten dió-
féléket is teremtett, 
ezek szintén csak 
bizonyos fákon 
nőttek. 

Sokféle növényt 
alkotott: egyes nö-
vényeken erdei 
gyümölcs, diny-
nye, paradicsom 
és paprika nőtt, 
míg a piros, 
sárga és fekete 

szőlő a szőlőtőn 
termett. 

Mindenütt illatos 
és szép virágok nőt-
tek, ezeknek különböző 
méretük és színük volt: 
piros, sárga, kék, na-
rancssárga, lila és  fehér. 
Milyen vonzó illatuk 
volt! Nagyon szépek vol-
tak, és sohasem hervad-
tak el. 

Milyen csodálatos világot teremtett Isten! Végül 
a teremtés harmadik napja is eltelt. Isten ránézett 
mindarra, amit teremtett, és azt látta, hogy nagyon jó. 

SZERDA
Kezdetben, amikor Isten megteremtette a világun-

kat, sohasem esett az eső. Minden növényt pára 
öntözött. Sétáltál már valaha mezítláb kora reg-

gel a fűben? Ugye, vizes lett a lábad, annak ellenére, 
hogy nem is esett az eső? Vajon miért? Azért, mert 
a füvet apró, harmatnak nevezett vízcseppek borítot-
ták. Ez megfelel nagyjából annak a párának, amellyel 
Isten megöntözte a füvet, a fá-
kat és a virágokat. 

Mi másra van még 
szükségük a növények-
nek? A nap erős fényére. 
Mit mondott tehát Isten 
a negyedik napon? 1Móz 
1:14–15

Mi az a fény, amit nappal 
látunk az égen? A nap. És mi-
lyen nagy fény ragyog éjjel az 
égbolton? A hold. Néztél már 
ki az ablakon éjjel azért, hogy 
láthasd a fényes holdat? Mi 
mást látsz még ragyogni az 
éjszakai égbolton? Csillagok 
ezreit – olyan sok van belő-
lük, hogy senki sem tudja 
megszámolni őket. Isten 
teremtette mindegyiket.

Ugye, hogy nagyon 
bölcs volt Isten, amikor 
a napot rögtön egy nap-
pal a fű, a virágok és a fák 
terem té sét követően alkotta 
meg, hogy nehogy elpusztul-
janak? Igen, Isten mindent 
tökéletesen eltervezett, és látta, 
hogy minden jó.  

CSÜTÖRTÖK 
Ezen a ponton a bolygó nagyon szépnek tűnt! 

 Isten megteremtette a levegőt és a napot, a vizet 
és a földet, a fákat és a virágokat és mindenféle 

finom gyümölcsöt. Minden készen állt arra, amit ez -
után teremtett Isten. 

A lágy szellő hangját, a homokparton megtörő víz 
és a vízesések hangját leszámítva a világ nagyon csen-
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des volt. De nem maradt 
sokáig így. 1Móz 1:20/b

Hirtelen sok élénk 
színű madár kezdett el 
 repülni az égen. Néhányan 
a fákon ültek, míg mások 
a földön járkáltak, vagy 
úsztak a tavakban. Nagy és 
kis madarak egyaránt betöl-
tötték a levegőt szelíd és el-
ragadó trilláikkal. Úgy tűnt, 
mintha a Teremtőjüket dics-
érnék, amiért megalkotta 
őket. Valahányszor meghallod egy madárka vidám csiripelését, 
ne felejtsd el megköszönni Istennek, hogy megteremtette őket, 
és örülhetsz nekik. 

Holnap más dolgokról fogunk tanulni, amelyeket az ötödik 
napon teremtett az Úr.

PÉNTEK
Azon a napon, amelyiken megteremtette a madarakat, 

 Isten valami mást is teremtett. Mi történt a tengerekben, 
a tavakban és a patakokban, amikor Isten újra megszó-

lalt? 1Móz 1:21
Hirtelen delfinek, bálnák és élénk színű halak jelentek meg, 

amelyek a vízben úsztak. Némelyik nagyon magasra ugrott, 
majd visszaesett a vízbe, nagy vízcseppeket zúdítva maga köré. 
Néhány hal kék és narancssárga volt, más halak pedig feketék, 
sárgák vagy pirosak. Némelyik pöttyös, némelyik pedig csíkos 
volt. Milyen szórakoztató volt számukra abban a tiszta vízben 
játszani, amelyet Isten teremtett nekik!

Isten mindenféle menedéket is készített egyes vízi élőlények 
számára.Voltak ott tengericsillagok és rákok, tengeri teknősök 
és polipok – sokféle érdekes állat, amelyek a vízben élnek. 

Volt már valaha aranyhalad? Vagy van esetleg valakinek 
aranyhala a barátaid közül? Ugye, milyen szép a színük ezek-
nek a halaknak? Lehet, hogy szeretsz állatkereskedésekben járni, 
ahol megfigyelheted a halakat, amint az akváriumban úsznak. 
Bárhol is van lehetőséged látni ezeket a kis halakat, gondolj 
arra, hogy Isten azért teremtette őket, hogy örömet szerezzen 
neked. Ugye, hogy csodálatos Istenünk van?

Amikor Isten a madarakra és az általa készített halakra tekin-
tett, látta, hogy na-
gyon szépek.

Legközelebb más 
dolgokról fogunk 
tanulni, amelyeket 
szintén Isten terem-
tett. Kitalálod, hogy 
melyek lesznek ezek 
a dolgok? 

 ARANYSZÖVEG
„Kezdetben teremté Isten  

az eget és a földet.” (1Mózes 1:1)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Atyánk, köszönjük, hogy ilyen sok 
szép és csodálatos dolgot alkottál ne-
künk. Nem felejtettél el semmit, amire 
szükségünk lehet. Olyan csodálatos 
Isten vagy! Kérlek, segíts mindig há-
lásnak lennem! Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Ki teremtette a világot mindazzal 
együtt, ami benne található?

Mit teremtett Isten a teremtés hetének 
első 5 napján?

Mikor kezdődik egy új nap: reggel, 
vagy este?

Isten olyan sok csodálatos dologra 
gondolt a teremtéskor! Szerinted van-
nak tervei arra nézve is, hogy rólunk 
gondoskodjon?

Hogyan teremtette meg Isten a mi 
vilá gunkat?

Akarja Isten, hogy tisztán és rendben 
tartsuk a dolgainkat?

Szereti Isten, ha hálaénekeket éne-
kelünk Neki, és köszönetet mondunk 
mindazért, amit teremtett?

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 1:1–23; Zsoltár 33:6–9;  János 
1:1–3; Pátriárkák és próféták, 44. old.; 
A megváltás története, 20. old.
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Boodle, a kiskutya, gyorsan nőtt, és az egész család a szívébe zárta. Dena és 
a kishúga sohasem fáradtak bele a kiskutyával való játékba, és nagyon szeret
tek különböző trükköket tanítani neki.

Egyik nap egy hölgy egy szép nagy sziámi macs-
kát hozott Dena-nak és Sherry-nek. Mindenki tudja, 
hogy a kutyák és a macskák általában nem egyez-
nek valami jól. Míg a lányok a karjukban tartották 
a kandúrt, Boodle az oldalán feküdt, és le nem vette 
róla a szemét. De a kandúr is egyenesen Boodle-ra 
nézett, mintha azt mondta volna neki: „A legkevésbé 
sem félek tőled, fekete kutya!”

Boodle a padlóhoz csapkodta 
a farkát, miközben továbbra is 
farkasszemet nézett a kandúrral. 
Amikor a lányok letették, a macska 
továbbra is Boodle-t nézte, majd oda-
ment hozzá, és hangosan dorombolni 
kezdett, miközben a kutyához dörg-
ölőzött. A kutya még jobban csóválta 
a farkát. Dena és Sherry édesanyjukkal 
együtt elmosolyodtak, és a kandúrnak 
természetesen maradnia kellett.

A kandúr vastag bundája puha, krém-
fehér volt, míg a fülei, a farka és a man-
csai barnák. Szép macska volt, és úgy 
viselkedett, mintha mindig is a házban 
 lakott volna. Eltartott egy ideig, mire 
talál tak neki nevet, de végül úgy döntöt-
tek, hogy Smoky (Kormos) lesz a neve.

Smoky és Boodle gyorsan megba-
rátkoztak, és nagyon szerettek együtt 
játszani. Valószínűleg a bújócska volt 
a kedvenc játékuk. Smoky sok helyen elbújha-
tott, ahol Boodle nem fért volna el, és sok más olyan 
dolgot meg tudott tenni, amelyekre Boodle nem 
volt képes. És ez mégsem akadályozta meg őket ab-

ban, hogy úgy csússzanak a padlón, miközben a ház 
egyik végéből a másikba kergették egymást, mintha 
az szánkózóhely lenne. 

Smoky nagyon tiszta volt, mint ahogyan álta-
lában a macskák. Úgy tűnt, hogy Boodle nem érti, 
miért nyalogatja magát annyit Smoky, és miért 
mossa meg naponta többször is az arcát. Valahány-

szor evett, de még olyankor is, amikor ivott egy 
korty  vizet, Smoky mindig gondosan megtisz-
togatta az  arcát. Ilyenkor Boodle félrehajtott 
fejjel ült, és türelmesen megvárta, míg végez. 

Néha még ugatott is, mintha azt mondta volna: 
„ Siess! Ideje játszani!” Végül a kandúr befejezte 

a műveletet. Azután ki kellett nyújtóznia, és 
amikor ezzel is megvolt, olyan hirtelen-

séggel eredt futás nak, mint egy golyó, 
 Boodle-al a háta mögött. Minden 

lehetséges helyet bejártak.
Smoky elfért néhány szék 

alatt, amelyek túl alacsonyak 
voltak ahhoz, hogy Boodle is 
alájuk másszon. Ugyancsak ő 
felugrott olyan helyekre, ame-
lyek túl magasaknak bizonyul-

tak Boodle számára. Ilyenkor 
a kiskutya úgy ugatott  Smoky-ra, 

mintha azt mondta volna: „Ez 
nem igazságos!” Végül a kandúr 

kimászott a szék alól, vagy leugrott onnan, 
ahová felkapaszkodott, folytatva a közös játékot.

Egyik este, amikor már mindketten nagyon fárad-
tak voltak, a család egy nagyon vicces eseménynek 
volt a szemtanúja.
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BIBLIAI
tanulmányaim

Isten megteremtette Ádámot és Évát, és el 
mondta nekik, hogyan lehetnek boldogok, és 
hogyan lehetnek biztonságban Sátán kísértései
vel szemben. Isten minket is megteremtett, és 
gondoskodó utasításait megtaláljuk a Bibliában.

VASÁRNAP
Isten azt tervezte, hogy embereket teremt, akik majd 

benépesítik a világot, és öt napon keresztül azért 
dolgozott, hogy mindent előkészítsen számukra. 

Ismételjük át, melyik napon 
mit teremtett Isten, és hogyan 
válnak ezek hasznára az ember-
nek!

Első nap: megteremtette 
a világot, de sötét volt, ezért 
világosságot is teremtett, hogy 
az emberek majd lássanak.

Második nap: levegőt te-
remtett nekik, hogy lélegezni 
tudjanak.

Harmadik nap: Isten megteremtette 
a földet, hogy azon járjanak, és a növénye-
ket, hogy legyen mivel táplálkozniuk. Meg-
teremtette a virágokat, a füvet, a bokrokat 
és a fákat is, hogy a lakhelyük szép legyen.

Negyedik nap: megalkotta a napot, 
hogy a növények élni és növekedni tudja-
nak, illetve a holdat és a csillagokat, hogy 
szelíd fényként világítsanak éjszaka.

Ötödik nap: Isten megteremtette 

az összes gyönyörű madarat 
és tengeri állatot az emberek 
örömére.

A teremtett világ egy részén 
Isten készített egy különle-
ges kertet az emberek számára. 
Édenkertnek nevezte, és ezt 
szánta az otthonuknak. A világ már majdnem készen 
állt az ember – a teremtés koronája – fogadására. De 
volt még valami, amit meg akart tenni Isten, mielőtt 
megteremtette volna az embert. 

Amikor a nap felkelt a hatodik napon, a madarak 
boldogan csiripeltek, a halak pedig úsztak a vízben. 
Holnap megtudjuk, mit terem-
tett  Isten a hatodik napon. 

HÉTFŐ
Mit mondott Isten 

a hato dik napon? 
1Móz 1:24 Isten 

minden bizonnyal mosolygott, 
amikor ránézett mindarra, amit teremtett.

El tudod képzelni? Isten megszólalt, és  hirtelen 
megjelentek az állatok, kettő mindegyik fajtából. 
Szürke elefántok nagy ormánnyal, bolyhos farkú nyu-
szik, magas zsiráfok, amelyek a fák felé nyújtóztak, és 
lakmároztak a levelekből, csillogó szőrű, fekete  lovak, 
csíkos zebrák, hosszú aganccsal rendelkező, barna 
szarvasok, amelyek zsenge füvet ettek, és a fákon hin-
tázó majmok. 

Minden állat szelíd volt – semmi 
rosszat nem tettek egymás ellen, és 
nem is ölték meg egymást. A kutyák és 
a macskák együtt ugrándoztak, az orosz-
lánok és a tigrisek a tehenekkel és a bá-
rányokkal együtt legeltek. Gyapjas juhok 
és vastag bundájú medvék egymás társasá-
gában tartózkodtak, és egyik állat sem félt. 

ISTEN TEREMTÉ SÉ
NEK BEFEJEZÉSE

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

4. tanulmány 
január 28.
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Milyen jól érezhette magát, amikor látta, hogy Ádám 
alaposan végigméri és elnevezi az állatokat! 

Ádám észrevett valamit az állatok elnevezése köz-
ben. Kettő volt mindegyik fajtából: egy hím és egy 
nőstény. De az ő fajtájából csak egy volt. Miért nem 

volt egy másik ember is, aki vele 
együtt örülhetne az új világnak?

Vajon tudta Isten, hogy mire 
gondol Ádám? Természetesen. És 
azt is tudta, hogy nem jó az em-
bernek egyedül lenni. Tehát már 
eltervezte, hogy tesz valamit ez 
ügyben. Mit tett Isten egy olyan 
embernek a megteremtése érde-
kében, aki együtt él majd Ádám-
mal? 1Móz 2:21,22

Mialatt Ádám mélyen aludt, 
 Isten teremtett neki egy tökéletes nőt. Olyan szép 
volt! És amikor Isten megmutatta az embernek, na-
gyon meglepődött, és nagyon örült. Ádám Évának 
nevezte el, és attól kezdve nem volt egyedül, hanem 

megosztották egymással az örömüket és az Isten 
iránti szeretetüket. Még azon 
a napon esküvőt szerveztek az 
Édenkertben. Ádám és Éva ösz-
szeházasodtak. Isten megaján-
dékozta őket egymással, hogy 

ők legyenek az első férj és feleség, 
örök boldogságot és boldog ott-
hon szánt nekik. 

Isten úgy tervezte, hogy akkor, 
amikor egy férfi és egy nő össze-
házasodnak, örökre együtt marad-
janak. Isten terve a legjobb, és ha 
a férj és a feleség mindennél jobban 
szereti Istent, egymást is mindig sze-
retni fogják, és boldog otthonuk lesz. 

CSÜTÖRTÖK 
Miután befejezte az új világ megteremtését, 

 Isten különleges küldetéssel bízta meg Ádá-
mot és Évát. Megkérte őket, hogy gondos-

kodjanak mindenről, amit alkotott, mert tudta, hogy 
örülnének, ha ilyen fontos feladatuk lenne. 

Ádám és Éva Isten minden teremtményénél külön-
legesebb volt. A Biblia azt mondja, hogy Isten képére 
és hasonlatosságára teremtették őket. Szeretőek, ked-
vesek és önzetlenek voltak, akárcsak Isten.

Szemtől szemben beszélgettek Istennel, amikor 
meglátogatta őket. Tudták, hogy a boldogság az  Isten 
Törvényének – a Tízparancsolatnak – való engedel-

Az állatok nem tudnak úgy gondolkodni, mint mi, 
de vannak érzéseik. Hagytad már bent a házban a ku-
tyádat, amikor elmenni készültél valahová? Nagy, szo-
morú szemeivel úgy nézett rád, mintha azt mondta 
volna: „Ne hagyj itt egyedül!” Nem tud beszélni, de 
tudod, hogy fontos vagy számára, és amikor hazaérsz, 
boldogan felugrik és csóválja a far-
kát. Isten teremtette ilyennek, és 
szeretné, ha gondjukat viselnénk 
az általa teremtett állatoknak. Min-
dig jóknak és szelídeknek kellene 
lennünk velük. Ugye, örülsz, hogy 
megteremtette őket? Olyan rokon-
szenvesek… ne felejtsünk el köszö-
netet mondani Istennek értük!  

KEDD
Isten nagyon elégedett volt, amikor körülnézett az 

új és szép világban, amelyet alkotott. Minden töké-
letes volt. Rövid időn belül benépesítik az emberek, 

akiket szintén megteremt majd. Isten vágyott 
rá, hogy megmutasson nekik mindent, amit 
alkotott, mert tudta, hogy nagyon fognak 
örülni. Isten mindig szívesen alkot olyan 
dolgokat, amelyekről tudja, hogy örömet 
fognak szerezni az embereknek. 

A Biblia elmondja nekünk, hogy hogyan 
teremtette meg az első embert. 1Móz 2:7

Képzeld el, milyen lehetett! Isten saját 
kezeivel alkotta meg az első embert. Meg-
formálta a szemeit, az orrát, a füleit, a ke-
zeit és a lábait. Az első ember minden 
testrésze tökéletes volt. De ekkor még 
nem élt.

Ezután Isten az élet leheletét lehelte 
az orrába, és azonnal életre kelt. Mit 
gondolsz, mit látott, amikor kinyitotta a szemét? Igen, 
Isten szerető, kedves, mosolygó arcát. Ádámnak ne-
vezte az első embert, és nagyon szerette. Ádám na-
gyon örült az Istennel való találkozásnak! Azonnal 
a legjobb barátokká váltak. Isten több tudást helyezett 
Ádám elméjébe, mint amennyire mi sok év alatt szert 
tehetünk. Már tudott beszélni és képes volt sok min-
denről gondolkodni. 

SZERDA
Nem sokkal azután, hogy Isten megteremtette 

Ádámot, valami különlegeset tettek együtt. 
 Isten egyenként megmutatta neki az állatokat, 

és kíváncsian várta, hogy hogyan fogja elnevezni őket. 

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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mességből  fakad, és egyre 
többet tanulhattak Istenről és 
az általa teremtett dolgokról.

Isten szerette Ádámot 
és Évát, és azt akarta, hogy 
örökké éljenek, ezért mesélt 
nekik két különleges fáról, 
amelyeket elültetett a kert-
ben. Az egyiket az élet fájának 
hívták, és szép, ízletes gyümölcsei voltak. Miért volt különleges 
ez a fa? Ha Ádám és Éva rendszeresen evett volna a gyümölcsé-
ből, örökké élhettek volna.

Isten nem kényszeríti az embereket, hogy szeressék és enge-
delmeskedjenek Neki, ezért ültetett még egy fát az Édenkertbe 

– a jó és a rossz tudásának fáját. Mit mondott Isten erről a fáról? 
1Móz 2:17 Ennek a fának a gyümölcsei nem voltak mérgezőek 
ugyan, de ha mégsem fogyasztottak volna belőle, azt bizonyí-
tották volna, hogy bíznak Istenben, és engedelmeskednek Neki. 
Nem volt szükségük arra, hogy egyenek arról a fáról, mivel sok 
másféle jó élelem állt a rendelkezésükre. Ez egy könnyen követ-
hető szabály volt, nem igaz?

PÉNTEK
Az ég minden angyala énekelt örömében, amikor Isten 

megteremtette a világunkat. De volt valaki, aki a boly-
gónkat látva egyáltalán nem örült. Kitalálod, ki volt az? 

Sátán volt, az egykori Lucifer, a legszebb és legfontosabb angyal 
a mennyből. Amikor büszke és irigy lett, és hazugságokat terjesz-
tett Istenről, el kellett hagynia a mennyet – mind neki, mind az 
angyaloknak, akik elhitték a hazugságait. Ők most gyűlölték Is-
tent, és el akarták pusztítani az általa teremtett gyönyörű világot. 

Sátán terveket szőtt Ádám és Éva megtévesztésére. El akarta 
érni, hogy ne engedelmeskedjenek Istennek, ahogyan az angya-
lokat is meggyőzte a mennyben. Remélte, hogy elhiszik a ha-
zugságait Istenről, és így ő lesz a világunk királya Ádám helyett. 

Ádámot és Évát angyalok látogatták meg, akik elmesélték 
Lucifer Sátánná válásának szomorú történetét. Mindketten 
figyel me sen hallgatták az angyalok figyelmeztetéseit Sátán gyű-
löletéről és arról, hogyan kísértheti meg őket azért, hogy higy-
gyenek a hazugságaiban és ne engedelmeskedjenek Istennek. 

Az angyalok azt is elmondták nekik, hogy Sátánnak nincs 
hatalma bárhová követni őket. Egyetlen hely létezett az egész 
világon, ahol Sátán megkísérthette őket: a jó és a rossz tudá-
sának fája. Amikor Ádám és Éva egymás közelében maradtak, 
támogatni tudták egymást az Istennek való engedelmességben. 
Mindketten tudták, hogy Isten nagyon szereti őket. Nagyon 
boldogok voltak az Éden kertjében található gyönyörű ottho-
nukban, és vágytak arra, hogy engedelmeskedjenek Istennek.

A jövő héten a teremtés hetének utolsó napjáról fogunk ta-
nulni, és arról a csodálatos ajándékról, amelyet az első ember-
párnak adott Isten. 

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

 ARANYSZÖVEG
„A te kezeid teremtettek és erősítet-

tek meg engem.” (Zsoltár 119:73)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy 
megteremtetted Ádámot és Évát, és 
hogy engem is megteremtettél. Örülök, 
hogy megalkottad a mi csodálatos vi-
lágunkat, amely tele van állatokkal és 
más dolgokkal, amiket csodálhatunk. 
Szeretlek! Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Mit tett Isten a teremtés hat napján?

Az volt-e Isten terve, hogy az állatok 
rosszat tegyenek egymásnak és meg-
öljék egymást?

Szeret Isten olyan dolgokat alkotni, 
amelyek örömet okoznak az emberek-
nek?

Miért figyelmeztette Isten Ádámot és 
Évát, hogy ne egyenek a jó és a rossz 
tudásának fájáról? 

Miért lát el minket olyan sok bibliai 
figyel meztetés sel Isten? 

Fontos, hogy ismerjük és figyelembe 
vegyük ezeket a figyelmeztetéseket?

Isten teremtett téged. Vajon tudja, 
hogy mi a legjobb számodra?

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 1:24–2:1; 2:7; Zsoltár 8:4,5; 
Pátriárkák és próféták, 44–51. old.; 
A megváltás története, 20–23. old.
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Amikor Boodle és Smoky elfáradtak a sok játék után, Boodle rendszerint lefe
küdt a hideg csempepadlóra, míg Smoky a mellkasához simult, és végül mind
ketten elaludtak.

Egyik este az egész család olvasott, mialatt Boodle 
és Smoky aludtak. De Smoky hamarosan felébredt. 
Felállt, és Boodle-ra nézve arra a következtetésre 
jutott, hogy a kiskutyának fürdésre van szüksége. 
Boodle fejéhez lépett, és a nyelvével „mosni” kezdte, 
úgy, ahogyan magát is szokta tisztogatni.

Boodle-nak tetszett a dolog, így mozdulatlan ma-
radt. De egy idő után Smoky megállt, és méregetni 
kezdte Boodle-t az orra hegyétől a farkáig. Való-
színűleg erre gondolt: „Ez a fürdetés sokáig 
fog tartani. Nem hiszem, hogy valaha is 
 képes leszek befejezni!” De azért 
tovább nyalogatta, a család 
pedig nevetve követte 
a történéseket. Végül 
Smoky újra meg-
vizsgálta Boodle 
farkát. „Azt hiszem, 
abbahagyom”, gondolhatta 
magában, mert kinyújtózott, majd 
odébb állt, hogy valami más elfoglaltságot 
keressen, amíg Boodle felébred.

Boodle-nak még sohasem volt része egy álta-
lános fürdetésben Smoky részéről. De rengeteg ilyen 

„zuhany” érte az arcát a barátságuk idején.
Egy másik alkalommal Boodle ébredt meg elő-

ször. Felállt, és ásított, majd lenézett Smokyra, és 
óvatosan megbökte a mancsával, majd röviden uga-
tott, mintha azt mondaná: „Gyerünk, Smoky! Ideje 
felébredni és játszani!” És már el is tűntek!

Smoky nem élt sokáig a családdal, és Boodle-nak 
hiányzott, miután elment. Ennek ellenére továbbra 

is nagyon jól érezte magát Dena-val és Sherry-vel, és 
követni akarta őket mindenhová, ahol csak megfor-
dultak.

Amikor egy másik misszionárius család érkezett 
ugyanabba a lakónegyedbe, mindenki nagyon örült. 
Az új családban három gyermek született, így össze-
sen több, mint tizenkét gyermek lakott a környéken, 
és mindannyian szerették Boodle-t. Az újonnan ér-

kezett családnak volt egy fehér, puha 
szőrű, fekete szemű kiskutyája. 

Valószínűleg fekete szemei 
 miatt nevezték el Beedy-nek. 
Attól a pillanattól kezdve a két 

kölyökkutya a legjobb barátokká 
vált, pedig Boodle nagyobb volt, 
mint Beedy. Amikor csak lehe-

tősége volt rá, Boodle elszaladt 
a domb tetejéről Beedy házáig, 
hogy együtt játsszanak. Amikor 

elfáradtak, Beedy Boodle mellé 
gömbölyödött, és mind-
ketten békésen szunyó-
káltak.

De amikor anya vagy 
a lányok szólították, Boodle azonnal haza-

szaladt, megszokott kiskutya-mosolya és kinyújtott 
nyelve kíséretében.

Anya azt mondta a lányoknak, hogy Boodle és 
a barátnője jó példa arra, hogy a gyermekeknek ho-
gyan kellene egyezniük, és milyen gyorsan kellene 
engedelmeskedniük. Történt aztán valami, ami min-
denkit aggodalommal töltött el.

BOODLE MEGISMERKEDIK  
BEEDYVEL 4. rész. Írta Amy Sherrard
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tanulmányaim

A hetedik nap a szombat. Mivel Isten megszen
telte, a szombat különleges. Isten arra vágyik, 
hogy a teljes szombatnapot velünk töltse, ezért 
készülnünk kell rá a hét folyamán.

VASÁRNAP
Isten befejezte világunk megteremtését. Sok csodá-

latos dolgot alkotott hat napon keresztül. Minden 
nap teremtett valamit, ami különbözött a korábbi-

aktól. Fel tudod idézni, hogy mit teremtett a teremtés 
hetének hat napján?

Amikor Ádám és Éva az otthonukban – vagyis a 
kertben – sétáltak, és megszemlélték mindazt a csodá-
latos dolgot, amit Isten teremtett, nagyon boldogok 
voltak. Nem volt szükségük lábbelire, és a lábuk alatt 
elterülő, puha fű-szőnyeg igazán kényelmes volt. 

A fákon és a bokrokon finom táplálék termett. 
Ehettek almát, mangót, narancsot, őszibarackot és sok 
másféle gyümölcsöt. Sok időbe került, hogy mindet 
megkóstolják!

Nagy, élénk színekben pompázó papagájok ját-
szottak a magas fákon, hangosan és boldogn énekelve, 
miközben ágról ágra repültek, és apró kolibrik édes 
nektárt szívtak a trombitafolyondár hosszú, piros virá-
gai ból. A bolyhos, szürke vagy vöröses bundájú mó-
kusok sietve rohangáltak fel-alá az örökzöld fák barna 
törzsein, a csíkosmókusok pedig azzal voltak elfog-
lalva, hogy élelmet keressenek a földön található növé-
nyek között.

Amikor elsétáltak egy tó mellett, Ádám és Éva 
a mélyére láttak, mert a víz nagyon tiszta és átlátszó 

volt. Ezüsthalakat láttak úszni és teknősöket lebegni 
a víz felszínén. Valószínűleg játszottak a víz partján 
talál ható tiszta, fehér homokkal. 

Nem messze tőlük hatalmas állatok tartózkodtak: 
elefántok, vízilovak, orrszarvúak és zsiráfok. Mindany-
nyian szelídek és barátságosak voltak, így Ádám és Éva 
nem félt tőlük. Isten teremtette ilyeneknek őket. Még 
az oroszlánok és a tigrisek puha bundáját is megsimo-
gathatták. Milyen csodálatos hely lehetett!

HÉTFŐ
A teremtés hete tökéletes volt. Isten végignézett 

mindazon, amit teremtett, és látta, hogy min-
den nagyon jó.

©
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ISTEN KÜLÖNLE GES 
AJÁNDÉKA

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

5. tanulmány 
február 4.
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Végül elérkezett az első péntek esti naplemente 
ideje. El tudod képzelni, milyen boldog lehetett 
Ádám és Éva, amikor életük első naplementéjét cso-
dálták? Milyen boldogok lehettek, amikor látták 
a  fényes holdat és a ragyogó csillagokat, és meghallot-
ták az éjszakai madarak énekét!

Isten minden bizonnyal 
mosolygott, amint figyelte 
őket, és látta az örömüket. 
Tudta, mennyire fognak 
örülni annak, hogy milyen 
szépen kezdődik és végződik 
minden egyes nap. 

Mikor kezdődik egy nap? 
1Móz 1:5/b Amikor lemegy 
a nap, tudjuk, hogy véget ér 
a nap, és kezdetét veszi a kö-
vetkező. Hány napból áll egy 
hét? Hét napból. Így amikor 
aznap lement a nap, a hatodik nap véget ért, és kezde-
tét vette a hetedik. 

A hetedik nap a szombat, amely péntek este naple-
mentétől kezdődik, és szombat este naplementéig tart. 
Könnyű megjegyezni, igaz?

KEDD
Ádámot és Évát biztosan elbűvölte ez az új nap, 

amely különlegesebb volt az összes többinél. 
Mit tett Isten a hetedik napon? A Biblia el-

mondja nekünk. 1Móz 2:2, 3
Isten megpihent? Talán elfáradt? Nem. Isten so-

hasem fárad el. Megpihent, mert befejezte a munkát. 
Ahelyett, hogy más dolgokat alkotott volna, megál-
dotta és megszentelte a hetedik napot. Mindig külön-
leges nap lesz, amelyet a népével fog tölteni. 

Gondoljunk bele, hogy milyen lehetett az első 
szombat! Minden olyan új, friss és gyönyörű volt a vi-
lágunkban! Ádám és Éva megnézhette mindazokat 
a szép dolgokat, amelyeket Isten teremtett, és dicsőítő 
énekeket énekelhettek Neki a szent angyalokkal együtt, 
akik meglátogatták őket. De ami a legszebb, szemtől 
szemben beszélhettek Istennel! Milyen csodálatos!

Lehet, hogy együtt sétáltak Istennel a kertben, és 
kérdéseket tettek fel Neki az általa alkotott dolgokkal 
kapcsolatban. Vagy talán hallgatták, amit az angyalok 
meséltek nekik mennyei otthonukról. És talán ettek 
az élet fájának gyümölcséből, valamint ittak egy tiszta 
forrásból. 

Minden hetedik nap egy újabb különleges szomba-
tot jelentett, amelyet együtt tölthettek Istennel. Ádám 
és Éva bizonyára egész héten ezt a napot várta!

SZERDA
Isten azért teremtett mindent, hogy boldoggá tegye 

az embereket, és a szombat volt a legkülönlegesebb 
valamennyi ajándéka közül. Kiért szentelte meg 

 Isten a szombatnapot? Mk 2:27
A Biblia azt mondja, hogy Isten megáldotta 

és megszentelte a hetedik napot. Ez azt jelenti, 
hogy megkülönböztette a hét többi  napjától. 
Tudta, hogy az emberek nagyon el fognak 
 fáradni a munkában, a gyermekek pedig a ját-
szásban, és szükségük lesz egy kis időre, amikor 
Istenre emlékezhetnek, és Rá gondolhatnak. 

A szombat egy különleges nap, amely azért 
jött létre, hogy az ember emlékezzen meg róla, 
hogy Isten teremtette a világot. Hat napon 
át teremtette, és a hetedik napon megpihent. 
Azok, akik a szombatot szent napként ün-

neplik meg, sohasem felejtik el ezt. 2Móz 20:11
A szombat arra is segít emlékeznünk, hogy imád-

juk  Istent, mert Ő teremtette a világunkat. Teremtő-
nek hívjuk. Csak Isten tud terem teni, és életet adni. 
Azért imádjuk, mert Ő terem-
tett mindent (lásd: Jel 4:11). 

Isten nagyon bölcs, és 
pontosan tudja, mire van 
szükségünk. És nagyon jósá-
gos is, mivel minden héten 
felajánlja nekünk az időt és 
a lehe tő sé get, hogy emlé-
kezzünk Rá és arra, hogy 
Ő a mi Teremtőnk.

CSÜTÖRTÖK 
Isten megpihent a hetedik napon. Befejezte mindazt, 

amit eltervezett, így hát abbahagyta teremtő tevé-
kenységét. Isten azt akarja, hogy kövessük a példá-

ját, mi pedig engedelmeskedni akarunk Neki, ezért be 
kell fejeznünk a munkát mielőtt elkezdődne a szom-
bat, és akkor megpihenhetünk, ahogyan Ő is tette. 

Úgy készülünk a szombatra, hogy egész héten emlé-
kezünk rá. Milyen munkát végezhetünk el a hét folya-
mán azért, hogy elkészülhessünk szombatra? Például 
több ételt készíthetünk, hogy ne kelljen szombaton 
főznünk, és gondoskodhatunk arról, hogy a legjobb 
ruháink tiszták legyenek. Kitakaríthatunk a lakásban, 
moshatunk autót, összehajtogathatjuk a ruhákat, bevá-
sárolhatunk és lenyírhatjuk a füvet. 

A Bibliában a pénteken és a szombaton kívül a hét 
napjainak nincs nevük, csak számuk: a hét 1. napja, 
a 2. … Tudod, hogyan nevezik a pénteket? Lk 23:54  
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Ez egy különleges nap, amelyen a szombatra készülünk. Eltesz-
szük a szokásos könyveinket és játékainkat, és korán megfür-
dünk, mert készen akarunk állni a szombat köszöntésére.

Abba kell hagynunk a munkát és a játékot napnyugtakor, 
mielőtt elkezdődne a szombat. Aztán a családi áhitat keretén 
belül megkezdhetjük a szombatot. Jó dolog minden héten éne-
kekkel, érdekes bibliai történetek olvasásával és imával kezdeni 
a szombatot, megköszönni Istennek, hogy megteremtett min-
ket és a világunkat. Elmondhatjuk együtt a szombatról szóló 
parancsolatot is. Sorra megemlíthetünk valamit, amiért hálá-
sak vagyunk, vagy elismételhetjük a szombatiskolai leckét és az 
aranyszöveget. Ez egy szép módja a szombat fogadásának és an-
nak, hogy jelezzük: szeretjük Istent, és megemlékezünk Róla.

PÉNTEK
Mit tehetünk szombaton, ami segít emlékeznünk arra, 

hogy ez egy különleges nap, amelyet Istennel töltünk? 
Először is, megnyitjuk a szombatot péntek este, 

együtt imádkozva a családunkkal. Korán lefekszünk, mert ko-
rán akarunk kelni, hogy legyen időnk reggelizni és felöltözni. 
Így időben eljutunk a szombatiskolába, anélkül, hogy kapkod-
nánk vagy türelmetlenek lennénk egy mással.

Részt veszünk a szombatiskolán és a gyülekezetben tartott 
istentiszteleteken, ahol énekkel, imával, valamint bibliai törté-
netek és prédikációk meghallgatásával imádjuk Istent. A végén 
hazamegyünk, és elfogyasztunk 
egy különleges ebédet. 

De mit tehetünk szombat 
délután? A Biblia erre is választ 
nyújt nekünk. Mt 12:12/b

Gondoljunk azokra az embe-
rekre, akiknek szükségük lenne 
egy-egy jó cselekedetre. Egyesek 
nem tudnak eljönni a gyüleke-
zetbe, mert túl idősek vagy betegek, 
így hát jót teszünk nekik azzal, ha meglátogatjuk őket. Meg-
vidámíthatjuk őket, ha énekelünk, bibliaverseket olvasunk és 
virágokat adunk nekik. Lehet, hogy mások többet szeretnének 
megtudni Isten ről, mi pedig tanulmányozhatjuk a Bibliát velük. 

Isten szereti, ha az általa alkotott dol-
gokról tanulunk szombaton. Sétálhatunk 
a mezőn, az erdőben vagy a parkban, és 
megfigyelhetjük a fákat, virágokat, álla-
to kat, madarakat, halakat és  rovarokat. 
A szombat emlékeztet minket arra, 
hogy köszönettel tartozunk szerető 
Iste nünk nek, amiért megteremtette 
ezeket a dolgokat a mi örömünkre. 

A szombat valóban csodálatos 
ajándék. Ez egy nagyon boldog nap 
lehet, a hét legszebb napja!

 ARANYSZÖVEG
„Megemlékezzél a szombatnapról, 

hogy megszenteljed azt. Hat napon át 
munkálkodjál, és végezd minden dol-
godat; de a hetedik nap az Úrnak a te 
Istenednek szombatja: semmi dolgot 

se tégy azon.” (2Mózes 20:8–10)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy 
megalkottad a szombatnapot. Kö-
szönöm, hogy minden héten egy tel-
jes napot akarsz tölteni velem. Kér-
lek, segíts minden héten felkészülnöm 
a szombatra, mielőtt elkezdődne. Sze-
retlek! Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Hányadik napja a hétnek a szombat?

Mikor kezdődik a szombat?

Ki alkotta a szombatot?

Mit tett Isten szombaton?

Mit tehetsz azért, hogy péntek este 
naplementekor készen állj a szombat-
kezdésre?

Mit tehet a családunk szombat dél-
után azért, hogy ez egy boldog nap 
legyen számunkra és mások számára?

Mire emlékeztet minket a szombat 
minden héten?

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 2:1–3; 2Mózes 20:8–11; 
 Ézsaiás 58:13,14; 66:22, 23; 
Pátriárkák és próféták, 47–48. old.; 
111–116. old.
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Amikor a misszionárius család elutazott egy hosszabb vakációra, nem tudták 
magukkal vinni Beedyt. A házvezetőnőjük szerette a kiskutyát, és a család 
tudta, hogy vigyázni fog rá. Azt is tudták, hogy Boodle ezután is játszani fog 

vele.
De egyik nap, amikor ők még vakációztak, Beedy 

nem akart játszani. Még csak enni sem akart. A ház-
vezetőnő aggódni kezdett. Nem tudta, mit tegyen, 
ezért megosztotta a másik misszionárius családdal is 
a problémát, és együtt aggódtak. Még a misszioná-
rius orvosok is megnézték Beedy-t, és csak csóválták 
a fejüket. Senki sem tudta, miért beteg a kiskutya.

Boodle is aggódott. Mellette maradt, amennyi 
ideig csak tudott. Minden gyermek aggódott a lakó-
negyedből, amikor látták, hogy még vizet inni sem 
akar. Senki sem akarta, hogy Beedy elpusztuljon, de 
nem tudták, hogyan segíthetnének rajta. Boodle is 
szomorú volt. Halkan nyüszített, és óvatosan meg-
simogatta Beedy-t a mancsával. De Beedy meg sem 
mozdult, és alig nyitotta ki apró, fekete szemeit. 

Az összes misszionárius imádkozott Beedy-ért, 
aztán az egyik kislány összehívta a gyerekeket, és 
így szólt: „Mi lenne, ha mindannyian megfognánk 
egymás kezét, és egy kört alkotnánk Beedy körül? 
Mindannyian hangosan imádkozhatunk Jézushoz, 
és kérhetjük a gyógyulását.”

Minden gyerek jónak találta az ötletet, és oda is 
mentek azonnal, ahol Beedy feküdt. Szegény már 
nehezen lélegzett. A házvezetőnő, aki kínai volt, 
 figyelte, ahogy a gyermekek Beedy köré gyűlnek, 
és megfogják egymás kezét. Boodle is ott volt. 
Aztán a gyerekek lehuny ták a szemü-
ket, és egyenként imádkoz-
tak Jézus hoz, arra kérve 
Őt, hogy gyógyítsa meg 
 Beedy-t. 

Amikor befejezték az imát, kinyitották a szemü-
ket, és Beedyre néztek. Alig tudtak hinni a szemük-
nek. Beedy kinyitotta kis fekete szemét, felemelte 
a fejét, és körülnézett. Aztán felkelt, és sok vizet 
ivott.

„Jézus meggyógyította Beedy-t!”, kiáltották a gye-
rekek. Tapsoltak örömükben, és hazaszaladtak, hogy 
elújságolják a hírt a szüleiknek. A házvezetőnő sírt 
örömében! Boodle a farkát csóválta, miközben 
 figyelte, ahogy kis barátnője lakmározik a házveze-
tőnő által hozott ételből. 

Aznap este minden misszionárius család megkö-
szönte Jézusnak a Beedyért tett rendkívüli csodát. 

Amikor a kutyus családja visszatért a nyaralásról, 
és megtudták, mi történt vele, mindenkinek megkö-
szönték, de különösen a gyerekeknek, hogy ennyire 
törődtek a kis Beedy-vel.

Biztos lehetsz benne, hogy kínai házvezetőnőjük 
sohasem felejtette el azt a napot és annak az Isten-
nek a csodálatos erejét, Akit a misszionáriusok imád-
tak. Valószínűleg mesélt erről a barátainak is. Szerin-
ted lehet valami oka annak, hogy Isten megengedte, 
hogy Beedy megbetegedjen?

BOODLE ÉS BARÁTNŐJE, BEEDY
5. rész. Írta Amy Sherrard
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BIBLIAI
tanulmányaim

Létezik egy egyszerű, könnyen megjegyezhető 
szabály, amelynek mindig engedelmeskednünk 
kellene: „Tedd, amit Isten mond!” Ha engedel
meskedsz, folyamatosan biztonságban vagy, míg 
az engedetlenség bánatot okoz.

VASÁRNAP
Gondoljunk arra, hogy Isten milyen csodálatos! 

Gyönyörű és tökéletes világot teremtett pusztán 
a szavaival, és mindent az általa teremtett embe-

rek számára alkotott. Mi volt a nevük? Ádám és Éva.
Nagyon boldogan éltek otthonukban, a kertben. 

Minden, amit maguk körül láttak, Isten szeretetére 
emlékeztette őket. Minden este várták azt a különle-
ges alkalmat, amikor Isten meglátogatta őket. Amikor 
kérdéseik voltak, az Úr válaszolt nekik.

Ádám és Éva tudott a Sátánná lett Luciferről, és azt 
is tudták, hogy egyetlen hely létezik a világon, ahol 
kapcsolatba léphet velük. Emlékszel még, hogy hol 
volt ez a hely? A jó és a rossz tudásának fájánál. Az an-
gyalok sokszor figyelmeztették Ádámot és Évát, hogy 
ne menjenek a fa közelébe. És azt is tudták, hogy ha 
egymás közelében maradnak, támogathatják egymást 
az engedelmeskedésben. 

Milyen fontos figyelmeztetésben részesítette őket 
Isten? 1Móz 2:17

Ádám és Éva boldog volt az Édenkertben, és nem 
akarták, hogy bármi ilyesmi történjen. Egymás köze-
lében akartak maradni, és nem akartak a fa közelébe 
kerülni. De ehettek az élet fájáról, amelynek gyümöl-
csei örökké életben tartották volna őket.

Ez volt Isten terve Ádám és Éva számára. Sohasem 
haltak volna meg, ha… Ha mi történt volna? Ha en-
gedelmeskedtek volna Istennek. 

HÉTFŐ
Ádám és Éva sohasem fáradtak el, amikor az 

Édenkertben dolgoztak, vagy amikor a sokféle 
teremtett állattal játszottak. 

De melyik napot szerették mégis a legjobban? 
A szombatot, természetesen! Különleges nap volt, 
mert teljes egészében Istennel töltötték. Péntek este, 
amikor kezdetét vette a szombat, az angyalok csatla-
koztak hozzájuk az imádatban. El sem tudjuk kép-
zelni, milyen csodálatos lehetett!

Nem tudjuk pontosan, mennyi idő telt el addig 
a napig, amelyiken valami szörnyű történt. Ádám és 
Éva azon a napon is szokás szerint boldogan dolgozott 
a kertben, csakhogy egy idő után Éva észrevette, hogy 
eltávolodott Ádám mellől, és egyedül maradt. Mit 
mondott nekik Isten az együttlétről? Mit kellett volna 
tennie? Azonnal vissza kellett volna mennie Ádámhoz. 

EGY NAGYON 
SZOMORÚ NAP

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

6. tanulmány 
február 11.
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De Éva nem ezt tette, hanem körülnézett, és egy-
szer csak a jó és a gonosz tudásának fája előtt találta 
magát. Most már biztosan sietni fog, hogy minél 
messzebb jusson onnan, mert Isten figyelmeztette, 
hogy Sátán a közelben lehet. De vajon elszaladt arról 
a helyről? Nem. Éva megállt, és a fára nézett. Egyál-
talán nem nézett ki rosszul a fa, sőt szép 
volt, és a gyümölcse is 

olyan jónak tűnt! Azon töp-
rengett, hogy vajon miért mondta Isten, hogy ne 

egyenek a gyümölcsből. 
Aztán hirtelen egy kellemes hangot hallott. Nem 

Ádám hangja volt. „Ki lehet a fán?”, tűnődött. A lecke 
következő részében megtudjuk, honnan származott ez 
a szép és lágy hang.

KEDD
Éva eltávolodott Ádámtól. Melyik fa mellett állt 

most? Mit kellett volna azonnal tennie? És mit 
tett ahelyett, hogy gyorsan megkereste volna 

Ádámot? 
Ahogyan közelebbről megnézte a fát, megpillan-

totta rajta a legszebb állatot mind közül. Isten terem-
tette. A Biblia kígyónak nevezi, de nem úgy nézett ki, 
mint a mai kígyók. Csillogó szárnyai voltak, tudott 
repülni, és úgy ragyogott a napfényben, mint az arany.

A kígyó beszélni kezdett Évához. „Mi történik itt?”, 
tűnődött Éva. Tudta, hogy egyetlen Isten által terem-
tett állat sem képes beszélni. A Biblia beszámol nekünk 
arról, hogy mit mondott a kígyó Évának. 1Móz 3:1–5 

Úgy tűnt neki, hogy a kígyó igazat mond, és azért 
képes beszélni, mert evett a fa gyümölcséből.  Évának 
tudnia kellett volna, hogy maga Sátán rejtőzött el 
a fán, és a kígyón keresztül beszél hozzá. Megpróbálta 
megtéveszteni, és meggyőzni, hogy higgye el az Isten-
nel kapcsolatos hazugságait.

Évának el kellett volna menekülnie onnan. De to-
vábbra is hallgatta a kígyó beszédét, és nézte a fa szép 
gyümölcseit.  

SZERDA
Sátán egy nagy hazugságot mondott Évának, és-

pedig azt, hogy nem hal meg, ha eszik a fáról. 
Azt is mondta, hogy azok a gyümölcsök való-

ban jók, és hogyha enne belőlük, bölccsé válna. Sátán 
állította, hogy ha enne a gyümölcsből, olyanná válna, 
amilyen Isten. 

Kiben kellett volna hinnie Évának? Isten-
ben, aki szerette és mindent meg-

tett érte, vagy abban, 
amit a kígyó mon-
dott? Nem tudta, 

hogy Sátán felhasz-
nálja a kígyót, így el-

hitte, amit az állaton 
keresz tül mondott neki.

Mit tett Éva, amikor 
a kígyó megkínálta a gyü-

mölccsel? A választ a Bib-
liá ban találjuk, 1Móz 3:6-

ban. Mit csinált Éva, miután 
evett a gyümölcsből? 6. v. Amikor Ádám meglátta, 
hogy mit tett Éva, rögtön tudta, hogy Sátán megté-
vesztette. Ó, hogyan hihette el Sátán hazugságait, és 
válhatott engedetlenné Istennel szemben? Onnantól 
kezdve Ádám tudta, hogy Éva nem él örökké, és meg 
fog halni.  

Ádámnak bíznia kellett volna Istenben, és nem 
kellett volna figyelmen kívül hagynia a szavát azáltal, 
hogy ő is evett a gyümölcsből. De úgy döntött, hogy 
Évával együtt meghal. Arra gondolt, hogy Isten talán 
változtat a szabályokon, és végül hagyni fogja, hogy 
éljenek. De megváltoztathatja-e Isten a törvényeit? 
Nem, soha! Az engedetlenség azonban megváltoztatta 
Ádámot és Évát. 

CSÜTÖRTÖK 
Ádám és Éva csak rövid ideig voltak igazán bol-

dogok. De aztán történt valami.
Hirtelen eltűnt a ragyogó és gyönyörű fény-

ruha, amit addig viseltek, és nem volt amivel elta-
karniuk magukat. Most először éreztek szégyent és 
boldogtalanok voltak. Tudták, hogy közel van Isten 
aznapi látogatásának ideje. Mit tettek? A Biblia beszá-
mol nekünk erről 1Móz 3:7-ben.

Azon az estén, amikor Isten meglátogatta őket 
a kertben, Ádám és Éva féltek Tőle. El tudod hinni? 
Féltek Istentől, Attól, Aki szerette őket, és mindent 
megtett értük! A bűn már annyira megváltoztatta 
őket. 8–10. v.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

22



Isten megkérdezte tőlük, hogy ettek-e abból a gyümölcsből, 
amellyel kapcsolatban figyelmeztette őket. Ádám azonnal Évát 
hibáztatta saját engedetlenségéért, Éva pedig a kígyót, amiért 
megtévesztette. 

Milyen gyorsan megvál-
toztatott mindent az enge-
detlenségük! A boldogság 
eltűnt, és helyette vita és 
vádaskodás ütötte fel a fejét. 
A bűn mindig ezt eredmé-
nyezi. Ugye, hogy téged is 
megkísért Sátán azzal, hogy 
mást hibáztass olyankor, 
amikor rosszat teszel, ahelyett, hogy azt mondanád: „Sajná-
lom!”, vagy „Kérlek, bocsáss meg!”? Könnyebb mást hibáztatni, 
nem igaz?

PÉNTEK
Az egész világban változások következtek be. Egyetlen lény 

sem tapasztalta meg a halált korábban. De most a fák 
leve lei elszáradtak és lehullottak, a virágok is elhervadtak 

és elpusztultak, és egy napon Ádámra és Évára is a halál várt. 
Milyen sokat sírtak! Tudták, hogy ez a gyönyörű világ az enge-
detlenségük miatt indult romlásnak. 

Milyen szomorú volt Isten, amikor közölnie kellett Ádám-
mal és Évával, hogy el kell hagyniuk a kertet, az otthonukat! 
Többé nem sétálhattak ott esténként Istennel. A bűn mindig 

 elválasztja az embereket Istentől. Ézsa 59:2
Isten erős angyalokat 

küldött, hogy őrizzék az 
élet fáját, és ne engedják 
meg Ádámnak és Évának, 
hogy egyenek róla. Sátán 
szerette volna, ha esznek 
a fáról, miután vétkeztek 

– azért, hogy bűnösök-
ként örökké éljenek.

Sátán meg volt győ-
ződve arról, hogy mostan-
tól a világ és minden, ami 
benne van, az övé lesz. De 
tévedett. Nem ő a világ 
ura. Isten alkotta a világot, 
így az Ő tulajdona. Zsolt 
24:1

Vajon Isten megszűnt szeretni Ádámot és Évát miután már 
nem beszélhetett velük személyesen? Ó, nem! Isten egy csodála-
tos ígérettel bátorította őket. Olvasd el 1Móz 3:15-öt!

Mennyire örült Ádám és Éva ennek az ígéretnek! Reményt 
adott nekik, hogy Istennek van egy terve a megsegítésükre. 
A jövő héten többet is fogunk tanulni erről az ígéretről.

 ARANYSZÖVEG
„Mert úgy szerette Isten e világot, 

hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen ő benne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” 

(János 3:16)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Mennyei Atyám, olyan szomorú Ádám 
és Éva története, akik az engedetlen-
séget választották! Köszönöm, hogy 
még dönthetünk az engedelmesség 
mellett. Kérlek, segíts meg engem, 
hogy Sátán egyetlen hazugsága se 
tudjon megtéveszteni. Mindig szeret-
nék bízni Benned és engedelmeskedni 
Neked. Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Mindig igazat mond Isten?
Boldoggá tesz-e valaha az engedet-
lenség?
Képes Sátán rábírni téged az engedet-
lenségre, vagy mindig képes vagy en-
gedelmeskedni?
Felhasznál-e Sátán ma is vonzó és 
szórakoztatónak tűnő dolgokat arra, 
hogy megtévesszen minket, és ráve-
gyen az engedetlenségre?
Olyankor is szeret Isten, amikor rosz-
szat teszel?
Olyankor is hallgatnod kellene a szü-
leidre, amikor a barátaid azt akarják, 
hogy valami mást tegyél?

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 2:8–17; 3;  
Pátriárkák és próféták, 52–62. old.; 
A megváltás története, 24–41. old.
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Apa azt mondta, hogy néhányan a nagyobb diákok közül piknikezni fognak 
a tengerparton, és mi is mehetünk”, jelentette be anya egyik nap a reggelit 
köve tően. „Lenne kedvetek hozzá?”

Apa egy nagy misszionáriusképző iskola igazga-
tója volt, ahol több száz diák tanult, és több helyről 
érkeztek az iskolába. 

Dena és Sherry nagyon szerettek Szingapúr szige-
tének gyönyörű, homokos partjain járni, így termé-
szetesen el akartak menni a piknikre. A parton nagy 
pálmafák hajlongtak a szélben, sirályok repültek az 
égen, és az ételnek mindig különleges íze volt, még 
akkor is, ha került bele egy kis homok. 

– Boodle-t is magunkkal vihetjük? – kérdezték 
a lányok. 

– Nem, most nem jöhet Boodle 
– válaszolta anya. Az autó tele lesz 
diákokkal, és nem jut hely neki is. 
Itthon fog kelleni maradnia a ház-
vezetőnőnkkel. 

– Kérlek, anya – könyörögtek 
a lányok. Boodle ugyanúgy szeret 
a parton lenni, mint mi. Nem szo-
ríthatnánk valahogy neki is helyet?

De anya határozott volt.
– Ezúttal nem! – mondta nekik, 

és a lányok tudták, hogy nincs ér-
telme tovább kérlelniük. 

Minden készen állt, mire el-
érkezett az indulás ideje. Az ebéd a csomagtartóban 
volt, a fürdőruhával, a nap tejjel és minden mással 
együtt, amire szükség lehetett. Boodle boldog volt, 
de a lányoknak el kellett mondaniuk neki:

– Nem, Boodle, ezúttal nem jöhetsz.
Boodle szomorúnak tűnt, amint lassan követte 

az autót, amely az iskola felé haladt, hogy felvegye 
a lányo kat, akiknek helyet hagytak a hátsó ülésen. 

Dena és Sherry elöl ültek anyával. Akkoriban Szin ga-
púr ban nem voltak szabályok a biztonsági övet ille-
tően, és a lányok egyébként sem voltak nagyok. 

Anya kiszállt néhány percre a kocsiból.
– Boodle nem jön velünk? – tudakolták a lányok 

az iskolából.
A diákok is szerették Boodle-t. 
– Anya azt mondta, hogy nem jöhet, mert nem 

lenne hely számára – magyarázta Dena.
A hátsó ajtó hirtelen kinyílt, majd becsukódott, 

és valami furcsa hang hallatszott 
a hátsó ülés felől. Dena és Sherry 
körülnéztek. A lányok, akik hátul 
ültek, a szájukhoz emelték a ke-
züket, és jelezték, hogy maradja-
nak csendben, így Dena lehajolt, 
és hátranézett, hogy lássa, mi tör-
ténhetett. Biztos volt benne, hogy 
látott vala mit a lábuk alatt, de túl 
 sötét volt ahhoz, hogy biztosan 
meg tudja mondani mi az. Anya 
rövid időn belül visszaült a ko-
csiba, és el haj tottak. 

– Milyen csend van a hátsó ülé-
sen! Lányok, elfértek? – kérdezte. 

– Ó, igen! – válaszolták kórusban. Sok hely van 
hátul.

És az út hátralevő részében folyamatosan beszél-
gettek.

Amikor elértek a partra, és kinyitották a kocsi 
ajtaját, találjátok ki, hogy ki ugrott ki az autóból 
a nevető lányok kíséretében! Még anya is nevetett 
 Boodle-n, mivel nem volt más választása.

BOODLE, A POTYAUTAS
6. rész. Írta Amy Sherrard
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Azáltal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy 
engedelmeskedünk Neki. Az engedetlenség 
mindig szomorúsághoz és halálhoz vezet.

VASÁRNAP
Az előző leckéből megtudtuk, hogy Ádámnak és 

Évának el kellett hagynia az Édenkertet, mert 
nem hallgattak Istenre, és ettek a tiltott gyü-

mölcsből. Mostantól Sátán bármikor megkísérthette 
őket, és nagyon könnyű volt hallgatniuk rá. Tudták, 
hogy vétkeztek, és hogy a bűn következménye mindig 
a halál.

De volt még remény. Isten elmondta, hogy előké-
szített már egy tervet számukra, és ez lehetővé tette, 
hogy újra az Istennek való engedelmesség mellett 
döntsenek. Nem kellett örök halállal meghalniuk. 
1Móz 3:15

„Ellenségeskedést szerzek közted és az asszony kö-
zött”. Isten segíteni akart az embernek abban, hogy 
gyűlölje meg a bűnt és Sátánt. „Az neked fejedre ta-
pos” – végül Isten majd örökre elpusz-
títja Sátánt. „Te pedig annak sarkát 
mardosod” – valamikor maga Isten lesz 
emberré, Ő lesz az Ember Jézus, Sátán 
pedig arra fogja ösztönözni a gonosz 
embereket, hogy rosszat tegyenek Vele.

Amikor meghallották Isten ígéretét, 
Ádám és Éva megértették, hogy milyen 
szörnyű dolog a bűn, és mennyire sze-
reti őket Isten. A bűn továbbra is halált oko-
zott volna, mivel Isten szabályai sohasem változhatnak 
meg, de Ő maga vállalta el a büntetést bűneikért. 

Mivel azt akarta, hogy megértsék a megváltási ter-
vet, Isten azt kérte Ádámtól, hogy hozzon elé egy bá-
rányt. Aztán elmagyarázta neki, hogyan építsen oltárt 
kövekből. Bizonyára mindketten azon tűnődtek, hogy 
miért kell ezt tenniük, és mi fog történni.

HÉTFŐ
Ádám elhozta a bárányt, és felépítette az oltárt. 

Azután Isten szomorúan arra kérte Ádámot, 
hogy vegye a kést, és vágja le a bárányt.

Hogy ölje meg a bárányt? Ádám és Éva sohasem 
láttak senkit és semmit meghalni, még csak egy leve-

let sem. Minden bizonnyal sírtak, mi-
alatt Ádám végrehajtotta a  parancsot. 
És valószínűleg az Úr is sírt. Végül 
Ádám az oltárra helyezte a bárányt, és 
a vér pirosra festette annak fehér és puha 
gyapját. Sohasem láttak vért korábban.

Amikor látták, hogy a bárány meg-
szűnt lélegezni, tudták, hogy meghalt, 
aztán tűz keletkezett, ami megemésztette. 

A tűz bizonyítéka volt annak, hogy Isten tudomásul 
vette, hogy megbánták a bűnüket. 

KÉT TESTVÉR 
DÖNTÉSE

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

7. tanulmány 
február 18.
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Isten elmondta Ádámnak, hogy a bárányál-
dozat nem tudja eltörölni a bűnt, de emlékez-
teti az embert arra, hogy az bánathoz és halál-
hoz vezet. Arra is emlékeztette az embert, hogy 
maga Isten fog eljönni erre a világra kis, tehetet-
len gyermekként. Jézusnak fogják hívni, majd 
felnő, és bár sohasem fog vétkezni, mégis meg 
fog halni. Ő lesz Isten igaz Báránya, aki megbo-
csáthatja és örökre eltörölheti a bűnt. Azután fel fog 
támadni, és egy nap majd magával viszi a mennybe 
mindazokat, akik úgy döntöttek, hogy szeretni fogják 
és engedelmeskedni fognak Neki. Róm 6:23

Komoly dolog a bűn, nem igaz? Teremtőnknek 
meg kellett halnia azért, hogy a bűneink megbocsát-
tassanak. 

KEDD
Amikor értesültek Isten megváltási tervéről, 

Ádám és Éva nagyon szomorúak voltak, tudva, 
hogy vétkük a Fiúisten halálát fogja okozni. De 

annak örültek, hogy még mindig lehetőségük van az 
Istennek való engedelmességet választani. Nem volt 
szükség arra, hogy alávessék magukat Sátán akaratá-

nak, vagy hogy örökre meghaljanak. 
Attól a perctől kezdve Ádámnak és Évának 

olyan világban kellett élniük, amely nagyon 
megváltozott a vétkük miatt! A szép kígyó nem 
tudott többé repülni, csúszómászóvá lett, a föl-
dön kúszott, és az emberek féltek tőle. 

Már nem volt könnyű megművelni a földet, 
mert gyomok és tövises növények kezdtek nőni 
rajta, amelyek fájdalmat okoztak mindazoknak, 
aki hozzájuk ért. Talán téged is megszúrtak egy 

rózsa vagy egy másik növény tövisei… A tövisek 
is a bűn következtében jelentek meg.
Mielőtt Ádám és Éva vétkezett, a levegő mindig 

megfelelő hőmérsékletű volt, de azután vagy túl me-
leg, vagy túl hideg lett. Isten tudta, hogy a fügelevél-
ből készült ruhájuk többé nem védi őket megfelelően, 
hogyan segített hát rajtuk? 1Móz 3:21 Az állatbőrből 
készült ruhák eltakarták őket, és védelmet nyújtottak 
a hideg ellen. De ez azt jelentette, hogy egy állatnak 
meg kellett halnia, nem igaz? Szerinted 
mire emlékeztek, valahányszor a ruhájukra 
néztek? 

Ádám és Éva nézték, ahogy a zöld leve-
lek megsárgulnak vagy megbarnulnak, majd 
lehullanak, a virágok pedig elhervadnak és 
elpusztulnak. Ó, milyen szomorúak voltak! 
Még annál is többet sírtak, mint mi, amikor 
meghal egy szerettünk. Milyen szörnyű a bűn! 

SZERDA
Telt-múlt az idő, és megszü-

letett az első kisfiuk, Kain. 
Milyen izgatottak lehettek, 

amikor megszületett! Később az 
öccse, Ábel is világra jött. 

Ádám és Éva mesélt Kainnak és Ábelnek édenkerti 
otthonukról, a két fáról és az engedetlenségükről. 

Meséltek nekik a bárányáldozatról is, megmutatták, 
hogyan kell kőoltárt építeni, és elmagyarázták, hogy 
miért kell meghalnia a báránynak. Kain és Ábel meg-
tanultak bocsánatot kérni Istentől a bűneikért.

Ádám és Éva kijelenthette, hogy a fiaik nagyon 
külön böznek egymástól. Mit csinált szívesen Kain? 
Hát Ábel? 1Móz 4:2 Kain földműves volt, így szere-
tett a földeken dolgozni, míg Ábel pásztor volt, és szí-
vesen gondoskodott a juhokról.

De más tekintetben is különböztek. Kain gyakran 
zsörtölődött és panaszkodott a bűn sajnálatos követ-
kezményei miatt, és mindenért Istent hibáztatta. 

Ábel azonban hitte, hogy Isten szerető, jóságos és 
igazságos, és tudta, hogy a világon létező valameny-
nyi szomorú dolognak egyedül Sátán és a bűn az oka. 
Ábel hálás volt, amiért Isten megmentette őket az 
örök haláltól.

Melyik döntött úgy a testvérek közül, hogy hisz 
Sátánnak, és ki választotta azt, hogy Istent szereti, 
Benne bízik és Neki engedelmeskedik?

CSÜTÖRTÖK 
Kain és Ábel hamarosan elég idősek lettek ahhoz, 

hogy oltárt építsenek, és áldozatot mutassanak 
be. Dönthettek arról, hogy hogyan fogják kife-

jezni az Úr iránti tiszteletüket. 1Móz 4:3–5 
Ábel szerette Istent, és mindent az Úr előírásai sze-

rint gondosan előkészített. Milyen szomorú volt, ami-
kor a bűnei miatt fel kellett áldoznia az egyik legszebb 
bárányt a nyájából! Ez segített megértenie, hogy a bű-
nei meg fogják ölni Isten drága Fiát. 
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Ábel tehát oltárt épített, és ráhelyezte a bárányt. Nagyon 
megbánta a bűneit, és könyörgött Istennek, hogy bocsásson 
meg neki. Isten azonnal meghallgatta az imáját, és tüzet kül-
dött az oltárra, amely megemésztette az áldozatot. Örült, hogy 
Ábel az engedelmesség mellett döntött.

Kain ugyanabban a nevelésben részesült, mint a testvére. De 
mivel földműves volt, úgy döntött, hogy a termésből mutat be 
áldo za tot ahelyett, hogy feláldozna egy 
bárányt. Ráadásul még arra 
sem figyelt oda, hogy a leg-
jobb gyümölcsöket hozza az 
Úr elé. 

Kain tehát oltárt épített, 
és rátette a gyümölcsöket. De 
nem bánta meg a bűneit, és 
Isten nem küldött tüzet az ol-
tárra. Miért nem tetszett Isten-
nek Kain áldozata? Mert az 
engedetlenség mellett döntött, 
és a maga módján akarta elvégezni 
a dolgokat. 

PÉNTEK
Kain nagyon dühös lett, amiért 

Isten nem küldött tüzet az ál-
dozatára. De nem engedelmes-

kedett Istennek. Volt tehát nyomós 
oka a haragra? Nem.

Kain Ábelre is megharagudott. 
Miért? Mert testvére engedelmessége bűntudatot keltett benne. 
Nem tetszett neki, amikor az öccse sok szelídséggel és jóindu-
lattal emlékeztette rá, hogy Isten igazságos és szeretetteljes. Ha 
Kain engedelmes lett volna, Isten az ő áldozatára is küldött 
volna tüzet az égből. De Kain nem akart engedelmeskedni 
Isten nek, megharagudott, és szörnyű dolgott tett. 1Móz 4:8 

Milyen borzasztó! El sem tudjuk képzelni, mennyit sírhatott 
Ádám és Éva. A bűn borzalmas, nem igaz? Az első rossz válasz-
tás a következő rossz választáshoz vezet, és sohasem hoz boldog-
ságot. 

Bár Kain gyilkos lett, Isten nem mondott le róla. Megpró-
bált beszélni vele, de ő nem volt udvarias, amikor válaszolt 
Isten nek. Nyoma sem volt benne a megbánásnak, és továbbra 
sem gondolta úgy, hogy Isten igazságosan járt el. 9, 10, 13. v.

A Biblia azt mondja, hogy „elméne Kain az Úr színe elől”. 
Nem akarta, hogy továbbra is köze legyen Istenhez. Kain sok 
olyan ember apja lett, akik ugyanúgy gyűlölték Istent, mint ő. 

Ábel úgy döntött, hogy szereti Istent és engedelmeskedik 
Neki. Amikor majd Jézus másodszor is eljön, feltámasztja Ábelt, 
és a mennybe viszi őt. Ábel helyesen döntött, igaz?

Tudtad, hogy te is döntesz minden egyes nap? Ábelhez hason-
lóan te is jó döntést szoktál hozni?
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 ARANYSZÖVEG
„Hit által vitt Ábel becsesebb áldo-
zatot Istennek, mint Kain, ami által 
bizonyságot nyert afelől, hogy igaz.” 

(Zsidó 11:4)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Mennyei Atyám, sajnálom, hogy néha 
olyat teszek, ami nem helyes, és ez-
által elszomorítok másokat. Sajnálom, 
hogy meg kellett halnod az én bűnei-
mért. Köszönöm, hogy szeretsz, és 
megbocsátasz nekem. Kérlek, segíts 
meg, hogy mindig hallgassak Rád. 
 Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Jobb, vagy rosszabb hely lett a vilá-
gunk, miután Ádám és Éva vétkezett?
Mindig megbántja a bűn az embere-
ket? Elszomorítja a bűn Istent?
Fontosak-e a „kis dolgok”?
Azután is szeret téged Isten, hogy va-
lami rosszat teszel? Meg fog bocsá-
tani neked, és segíteni fog, hogy a kö-
vetkező alkalommal a jót tedd?
Hogy érzi magát Isten olyankor, ami-
kor nem hallgatsz a szüleidre?
Tud segíteni neked Isten abban, hogy 
olyan dolgokat tegyél, amelyek örömet 
fognak szerezni a körülötted élőknek?
Örömmel segít-e Isten, hogy olyan ked-
ves és szeretetteljes legyél, mint Ő?

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 4:1–16; Pátriárkák és  próféták, 
63–79. old.; A megváltás története, 
42–56. old.
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Boodle sohasem értette, hogy mi a szombat. Végső soron, csak egy aranyos és 
ártatlan kiskutya volt. De mivel ő is családtagnak számított, Dena és Sherry 
 elhatározták, hogy a család összes többi tagjához hasonlóan ő is mindig 

 készen fog állni a szombatra.
– Boodle, ideje fürdened! – jelentették be minden 

péntek délután.
Boodle leeresztette a farkát, lehajtotta a fülét és 

a fejét, és szomorú lett az arckifejezése, de tudta, 
hogy a fürdés olyan szabály, amit nem lehet 
megúszni. 

Dena és Sherry langyos vizet öntöt-
tek két egymás melletti mosdótálba, és 
előkészítették a szappant és a törölköző-
ket is. Aztán Boodle hátsó lábait az egyik 
tálba, a mellső lábait pedig a másik tálba állí-
tották. A lányok mindent megtettek azért, hogy 
ne kerüljön szappan Boodle szemébe, ő pedig türel-
mesen tűrte a fürdetést. 

Amikor végre befejezték, felkapták Boodle-t, és 
így bátorították: „Rázd meg magad, Boodle! Rázd 
meg magad!” És ő szívesen lerázta magáról a vizet, 
a lányok pedig nevettek.

Aztán mindent elkövettek annak érdekében, hogy 
megtörölgethessék a törölközőkkel, és a házban 
 tartsák. 

Természetesen Boodle újra kiszökött a házból 
lefekvés előtt, és a lányok nem tudták megérteni, 
hogy miért igyekszik minden áron megmártózni va-
lami bűzös pocsolyában, mielőtt visszatérne a házba. 
Mindig is úgy gondolták, hogy a parfümös szappan, 
amit használtak, jó illatúvá varázsolja Boodle-t. 

Amikor nagyobbak lettek, megtanulták, hogy 
a kutyák általában nem szeretik a parfüm illatát. 

Boodle tudta, mikor van szombat reggel. Már 
a reggeli idején szomorú képet vágott, mert tudta, 
hogy mindenki elmegy majd otthonról, még a ház-

vezetőnő is, és ő egyedül marad. Bemászott egy zsá-
moly alá a konyhában, és földre hajtott fejjel ült, 

hogy csak az orrát s a szemét lehetett látni. 
Dena és Sherry segédkezni kezdtek 
a szombatiskola óvodás csoportjában, 

és rengeteg képet készítettek elő, hogy 
megmutassák a gyerekeknek. Mivel 
a hely, ahol a szombatiskolát tartották, 

közel volt az otthonukhoz, mindenüket 
ott hagyták, kivéve a Bibliájukat, amelyért visz-

szafordultak. Amikor a lányok hazatértek a szomba-
tiskolát követően, Boodle nem köszönt nekik, mert 
tudta, hogy újra elmennek majd otthonról. 

Ám amikor a család hazaért az istentiszteletek 
után, Boodle úgy viselkedett, mintha egy teljes hé-
tig hiányoztak volna. Úgy ugrándozott és rohangált, 
mintha fel akart volna robbanni az örömtől. És ez 
azért volt, mert tudta, hogy a nap hátralévő részében 
vele maradnak. 

Amikor megnőtt, Boodle nagy kutya lett, és szép 
selymes, fekete szőre volt. Futás közben a két füle 
úgy úszott a levegőben, mintha két szárny lett volna, 
hosszú, gyönyörű farka pedig egyik oldalról a má-
sikra lendült, amikor örült valaminek.

Miután felnőtt, sokkal 
könnyebb volt rátennie 
a mancsát különböző 
dolgokra, és körülnézni 
is hatékonyabban tudott. 
Ám újonnan szerzett ké-
pessége miatt egyszer bajba 
került.

BOODLE FELKÉSZÜL A SZOMBATRA
7. rész. Írta Amy Sherrard
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NOÉ BÁRKÁT ÉPÍT

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

8. tanulmány 
február 25.BIBLIAI

tanulmányaim

Az Istennel járás egyik módja – amelyben Énok
nak és Noénak is része volt – az, ha mindig 
észben tartjuk, hogy közel van hozzánk az Úr. 
Ugyanakkor azt is el kell döntenünk, hogy mindig 
azt tesszük, ami örömet okoz Neki.

VASÁRNAP
Ádám és Éva még sok évet éltek azután, hogy 

Kain megölte Ábelt. Ádám kilencszázharminc 
évet élt, és sok gyermeke született. Amikor ők 

felnőttek és megházasodtak, szintén sok  gyermeknek 
adtak életet. Rövid időn belül több ezer ember élt 
a Földön. 

De valami elszomorította Istent. A legtöbb ember 
nem szerette Őt, és nem engedelmeskedett Neki. 

Olyan dolgokat tettek, amelyekkel önmaguknak és 
másoknak egyaránt ártottak. Ádám és Éva, valamint 
az összes többi Istent szerető ember szintén szomorko-
dott emiatt. 

Az Istent szerető emberek mindent megtettek azért, 
hogy segítsenek másoknak jó döntéseket hozni. Egyi-
küket Énoknak hívták. Ádám még élt, amikor Énok 
megszületett, és elmesélte neki bűnbeesésük történe-
tét, valamint Isten ígéretét, mely szerint el fogja kül-
deni a Fiát a Földre, és feláldozza.

Amikor felnőtt, Énoknak született egy gyermeke, 
akit Matuzsálemnek hívtak. Valahányszor drága kisfia 
arcára nézett, a szíve megtelt szeretettel iránta. Nem 
szerette volna, hogy a fiát bántódás érje. Aztán Istenre 
gondolt. Isten is nagyon szereti a Fiát, és biztosan nem 
szerette volna, hogy bármi szenvedés érje. De akkor 
miért engedte meg, hogy a Fia meghaljon értünk? 
Énok rájött, hogy Isten nagyon szeretheti az embere-
ket, különben sohasem engedte volna meg, hogy felál-
dozzák a Fiát értünk.

HÉTFŐ
Énok egyre jobban megértette Isten csodálatos sze-

retetét, és az emberekkel is megosztotta a felfede-
zéseit. Könyörgött nekik, hogy változtassák meg 

életmódjukat, és elmondta, hogy Isten meg akar bo-
csátani nekik, és örömmel segítene rajtuk. De sokan 
közülük még csak meg sem hallgatták Énokot. 

A Biblia azt mondja, hogy fia születése után „Énok 
Istennel járt”. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem 
a saját szíve vágya szerint próbált meg cselekedni, ha-
nem engedelmeskedett Istennek, és szerette a törvé-
nyét. Megtette mindazokat a dolgokat, amelyek örö-
met okoznak Istennek. Nem ártott másoknak, jó és 
kedves volt. Imádkozni is szeretett. 

Mi történt Énokkal, miután háromszáz évig Isten-
nel járt? 1Móz 5:24 Milyen csodálatos, hogy  Isten 
magával vitte a mennyországba! És jelenleg is ott van.
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Énok idejében az emberek nagyon ma-
gasak és erősek, de a legtöbben nagyon 
bűnösök is voltak. Azt csináltak, amit csak 
akartak. Nagy és fényűző házakat építettek 
maguknak, és bálványokat imádtak, ame-
lyeket szintén maguk készítettek. Gonoszak 
és könyörtelenek voltak. Rossz dolgokat tet-
tek, megölték egymást és mindent elloptak, 
amit csak megkívántak. Egyre rosszabbak 
lettek. Mit mond a Biblia, hogy mit látott 
Isten, amikor az emberekre nézett? 1Móz 6:5

Isten nem akarta megengedni, hogy még 
egyszer ilyen elvetemülten vétkezzenek. Meg 
akarta állítani a gonoszságot. 

KEDD
Sok év telt el azóta, hogy Isten megterem-

tette a világot. Majdnem minden ember gonosz 
volt. Isten több embert is elküldött közéjük azért, 

hogy segítsenek nekik, de ők nem hallgattak rájuk. 
Hogy érezte magát Isten, amikor látta, hogy mi törté-
nik? 1Móz 6:6

Tudta, hogy mivel Ő egy igaz és szerető Isten, meg 
kell akadályoznia a gonoszság terjedését. Elhatározta, 
hogy hatalmas árvizet küld az egész világra. A víz 
beborítja majd a házakat, a földet és a legmagasabb 
dombokat is, és eltöröl a földről minden bálványt és 
minden népet, amely a bálványokat imádja. 

Isten szerette ezeket az embereket, és figyelmez-
tetni akarta őket a közelgő özönvízre. Szüksége volt 
egy jó emberre, aki segíthetne Neki ebben, és Noét 
választotta. Milyen volt Noé? 9. v.

Isten tudta, hogy Noé bármit meg fog tenni, amit 
csak kér tőle, ezért megosztotta vele a terveit. 

Vajon minden embert és állatot el fog pusztítani 
az özönvíz? Nem. Ezért mondta Isten Noénak, hogy 
építsen egy nagy és erős bárkát. Pontosan elmondta 
neki, hogyan készítse el, és arra utasította, hogy na-
gyon erős fát használjon, mert az árvíz egy erős vihar-
hoz hasonló lesz, sok esővel és széllökéssel. 

Arra is megkérte Noét, hogy készítsen egy nagy 
 ajtót a bárka egyik oldalára, a bárka belsejében pedig 
építsen sok szobát emberek és állatok számára. Biz-
tonságban lett volna mindenki, aki belépett a bárkába, 
és nem vesztették volna életüket a vízben.

SZERDA
Isten elmondta Noénak, hogy olyan özönvízet fog 

küldeni, amely ellepi az egész Földet, de ez nem 
fog azonnal bekövetkezni. Noénak százhúsz év állt 

rendelkezésére arra, 
hogy megépítse 
a bárkát, és figyel-
mez tesse az embe-
reket. Ez nagyon 
hosszú időt jelen-
tett, de Noénak 
sok munkája volt. 

Erős munkások 
fákat vágtak ki, és 
deszkát készítet-
tek belőlük. Má-
sok összeillesztet-
ték a deszkákat, 
hogy ne kerül-
hessen víz közé-
jük. Noé gon-

doskodott róla, hogy figyel me sen betartsák 
Isten utasításait. 1Móz 6:13, 14

Míg a bárka épült, Noé figyelmeztette az embere-
ket a jövőbeli eseményekre. Nagyapja, Matuzsálem, és 
más emberek, akik szerették Istent, szintén segítettek 
a bárka megépítésében, és prédikáltak az embereknek. 
Ezek az emberek meghaltak az özönvíz előtt, de amíg 
éltek, arra buzdították az embereket, hogy vallják meg 
a bűneiket, és változzanak meg, mielőtt késő lenne. 

Isten szerette ezeket a gonosz embereket, és ele-
gendő időt hagyott nekik arra, hogy megbánják bűne-
iket, és az Istennek való engedelmesség mellett dönt-
senek. Ha beléptek volna a bárkába, megmenekültek 
volna az özönvíztől. 

De az emberek többsége nem hitt a figyelmezteté-
seknek. Végül is, korábban még sohasem esett az eső. 
Nevettek, és… ennyi. Noé azonban továbbra is enge-
delmeskedett Istennek, tovább építette a bárkát és pré-
dikált. Valóban elhitte, amit Isten mondott. 

CSÜTÖRTÖK 
Eltelt a százhúsz év, és a bárka elkészült. Noé és 

a gyermekei sok élelmet halmoztak fel benne 
 saját maguk és az állatok számára. Nemsokára 

jött az özönvíz.
Noé még utoljára is könyörgött az embereknek, 

hogy higgyék el, amit Isten mondott, és menjenek be 
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a bárkába. De az emberek csak nevettek rajta, és úgy döntöttek, 
hogy inkább nem engedelmeskednek Istennek. 

Hirtelen abbamaradt a nevetés. Valami furcsa dolog történt. 
Az állatok kettesével közeledtek a bárka felé. A tiszta állatok hét 
fős csoportokban érkeztek. Kijöttek az erdőből, át a mezőn, és 
csendesen bevonultak a bárka ajtaján. A madarak is berepültek 
a bárkába. Hét napig folyamatosan jöttek az állatok és a mada-
rak, láthatatlan angyalok vezetésével. 

Mit mondott Isten azután Noénak? 1Móz 7:1 Nyolc ember 
engedelmeskedett Istennek, és ment be a bárkába: Noé, a fele-
sége és három fia a feleségeikkel. Noé örült, hogy a családja 
hitt Istennek, és engedelmeskedett Neki. Azután Isten bezárta 
a bárka ajtaját. Noé, a családja és az állatok biztonságban voltak 
odabent. 

A gonoszok odakint nagy ünneplésbe kezdtek. Gúnyt űztek 
Istenből, és kinevették Noét, a családját és az állatokat, amiért 
bementek a bárkába. A kint tartózkodó emberek biztosak vol-
tak benne, hogy Noé téved.

PÉNTEK
Eltelt hét nap, és ők továbbra is nevettek Noén és a figyel-

meztetésein. De Noé és a családja türelmesen várakoztak 
a bárkában, mert biztosan tudták, hogy eljön az özönvíz, 

pontosan úgy, ahogyan azt Isten megmondta. Mi történt a hét 
nap után? 1Móz 7:10, 11

A nyolcadik napon fekete felhők jelentek meg az égen. Vil-
lám csattant és mennydörgés hallatszott. Mégis 

igaza lett volna Noénak?
Nagy vízcseppek 

kezdtek el hullani, és 
a földből is ömlött a víz. 
A bárkán kívül tartóz-
kodó emberek látták, 
ahogy a szörnyű vihar el-
pusztítja szép házaikat és 
bálványaikat. Gondolod, 
hogy akkor is nevettek 
Noén? Ó, nem! Nagyon 
megijedtek, és megpróbál-
tak bejutni a bárkába. De 
akkor már túl késő volt.

Egyesek közülük a legmagasabb domb tetejére szaladtak 
a víz elől, míg mások felmásztak a legmagasabb fákra. De a víz 
végül mindent ellepett, és az összes gonosz ember odaveszett. 
Ha hallgattak volna Istenre, amíg még volt idejük megvallani 
a bűneiket, és bementek volna a bárkába…

A bárkában Noé és családja az állatokkal együtt biztonság-
ban voltak. Miért kaptak menedéket? Mert engedelmeskedtek 
Istennek, és bementek a bárkába, Isten pedig angyalokat kül-
dött, hogy vigyázzanak rájuk. Milyen boldog volt Noé és a csa-
ládja, amiért megtették, amit Isten parancsolt nekik! 

 ARANYSZÖVEG
„Hit által tisztelte Istent Noé, mikor 
(…) bárkát készített.” (Zsidó 11:7)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Mennyei Atyám, szeretnék Veled járni, 
úgy, ahogyan Énok és Noé. Szeret-
ném, ha bármi másnál jobban szeret-
nélek, és ha örömmel tenném meg 
mindazt, ami téged boldoggá tesz. 
 Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Járhatunk mi is úgy Istennel, ahogyan 
Énok és Noé tette? 

Jó dolog csúfot űznünk Isten prédiká-
toraiból, vagy kinevetnünk őket?

Fontos odafigyelned, amikor a szüleid 
azt mondják, hogy helytelenül cselek-
szel?

Mit kellene tenned azután, hogy vala  mi 
helytelent cselekedtél? Jó dolog sokáig 
várnod, mielőtt bocsánatot kérnél?

Megbocsát nekünk Isten, amikor imád-
kozunk, és bocsánatot kérünk Tőle?

Szeret-e Isten mindenkit, még a na-
gyon rossz embereket is?

Most nagyon rossz a világ. Mit tehe-
tünk azért, hogy segítsünk az embe-
reknek megtudni, hogy Jézus nemso-
kára visszatér?

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 5:7; Pátriárkák és próféták, 
80–104. old.; A megváltás története, 
57–69. old.
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Anya azt tanácsolta Denanak és Sherrynek, hogy olyankor, amikor a család az 
asztalnál ül, sohase adjanak enni Boodlenak, így Boodle nem szokott hozzá 
a kéregetéshez, mint más kutyák. Szeretett kedvére tenni az embereknek, 

s Dena és Sherry néha megetette a konyhában valamivel, ami nem igazán ízlett neki.
– Egyél, Boodle – utasították a lányok. – Jót tesz 

neked.
Boodle megszagolta a kínálatot, majd elfordította 

a fejét.
– Egyél! – ismételgették a lányok. Végül a sok un-

szolás hatására egyből lenyelte az egészet. Dena és 
Sherry megdicsérték, ő pedig úgy örült, mintha ked-
venc kutyacsemegéjével kínálták volna meg a lányok. 

Később, amikor a Fülöp-szigetekre költöztek, szo-
kásukká vált, hogy egy nagy és finom szelet papa-
ját fogyasszanak el reggelire más gyümölcsök mellé. 
Néha előfordult, hogy a finom papaja-szelet hiány-

zott a tányérról. Hova tűnhetett? 
Senki sem tudta biztosan. 

Aztán egyik reggel anya 
korán bement a konyhába, 
és meglátta, ahogy egy 
szelet papaja épp akkor 
tűnik el az asztal széléről. 
Azonnal tudta, hogy ki le-

het a tettes. „Boodle, gyere 
ide!”, kiáltotta. És szegény 

Boodle tudta, hogy anya nem 
valami boldog. Gyorsan lenyelte a papaját, héjastól, 
majd lassan megkerülte az asztalt, hogy megkapja 
a jól megérdemelt büntetést. 

Ezután a házvezetőnő olyan helyre tette a papaját, 
ahol Boodle nem érhette el. 

De abban az időben, amikor a család még Szin ga-
púr ban élt, Boodle megint bajba keveredett. A csa-
lád vett egy kis fehér nőstény törpepapagájt, és talál-
tak egy szép nagy ketrecet is számára. 

Azt akarták, hogy a papagáj 
néha repülhessen a környéken, 
ezért anya megtanította nekik, 
hogyan nyírják rövidre a tollait 
a szárnyán, hogy ne repülhessen 
túl magasra, és bármikor meg tudják 
fogni. 

Eltartott egy ideig, amíg el-
döntötték, hogy mi  legyen új ked-
vencük neve. Sherry egyszer azt mondta:

– Olyan aranyos! 
– Pontosan így fogjuk elnevezni! – mondta azon-

nal Dena. Aranyosnak fogjuk hívni. 
Így attól kezdve Aranyos volt a neve.
Boodle-t nagyon érdekelte Aranyos. Egy nap, ami-

kor a lányok kiengedték a ketrecből, Aranyos egyene-
sen Boodle feje fölött kezdett el repülni. Boodle azon-
nal felugrott, és elkapta szájával a madarat. Mindenki 
látta, mi történt, és egyszerre felsikoltottak. Biztosak 
voltak benne, hogy a drága madaruk elpusztult.

Boodle szorosan a szájában tartotta Aranyost, anya 
pedig odament, hogy lássa, el tudja-e venni tőle.

– Add ide! – mondta Boodle-nak, mialatt a lányok 
visszatartották a lélegzetüket. 

Boodle azonnal kinyitotta a száját, és anya kivette 
belőle Aranyost. Nem lett semmi baja.

Mindenki elfelejtette, hogy Boodle egy spániel 
– vadászkutya –, és ezek a kutyák képesek könnyen 
és anélkül elkapni a madarakat, hogy megölnék őket. 
Boodle nem értette, miért csinálnak ekkora felhajtást 
a dologból, de megértette, hogy nem szabad hozzá-
érnie Aranyoshoz, és nem is tette soha többé.
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BOODLET TETTEN ÉRIK
8. rész. Írta Amy Sherrard
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Noé engedelmeskedett Istennek, és Ő meg
őrizte az özönvíz idején. Amikor Istenre hallga
tunk, mi is bízhatunk abban, hogy vigyázni fog 
ránk. A szivárvány emlékeztet rá, hogy Isten min
dig betartja az ígéreteit.

VASÁRNAP
Az özönvíz idején a víz egészen beborította a Föl-

det, a bárkát pedig oda-vissza dobálták a hul-
lámok. Bár Noénak és családjának nem volt 

könnyű a bárkában, mégis biztonságban voltak. Isten 
elküldte az angyalait, hogy vigyázzanak rájuk.

Negyven nap után végre elállt az eső, és újra elő-
bújt a Nap. De a bárka még mindig ide-oda himbáló-
zott. Miért? 1Móz 8:1/b

Ahogy fújt a szél, a víz szintje csökkenni kezdett. 
Minden nap fújt a szél, és a víz apránként apadt. Noé 
és családja nem láthatta, mi történik odakint, de 
amikor a bárka végre megszűnt himbálózni, nagyon 
örültek. Az angyalok finoman 
nyugodtabb vizekre terelték 
a bárkát, néhány hegycsúcs 
közé. Miután a bárka több 
hétig ezen a csendes helyen 
maradt, Noé úgy döntött, 
kideríti, hogy van-e valahol 
szárazföld. Mit tett? 6–9. v.

A hollók nagy fekete 
madarak, és az a bizonyos 
holló biztos nagyon örült, 
hogy újra felrepülhet az 

ég felé, miután olyan sok időt töltött a bárkában. Ez-
után Noé egy galambot engedett ki az ablakon. Mivel 
visszatért a bárkába, Noé és a családja tudta, hogy vár-
niuk kell még. 

HÉTFŐ
További hét nap telt el, és Noé ismét útjára enge-

dett egy galambot. Mi történt ez alkalommal? 
Este, amikor visszafordult, hozott valamit a cső-

rében. 1Móz 8:11
Mennyire örülhetett Noé és családja! Biztosak vol-

tak benne, hogy a föld lassan felszárad, és a növények 
növekedni kezdenek. Újabb hét elteltével Noé  ismét 

kiengedte a galambot. Ezúttal nem jött 
vissza. Ez jó jel volt. Tudták, hogy 
rövid időn belül kiszállhatnak 
a bárkából, és alig várták! 

Noé tudta, hogy ő és a fiai biz-
tonságban lesznek akkor is, ha óva-
tosan félrehúzzák a bárka tetejét, és 
kinéznek. A föld természetesen fel-
száradt. De a világ annyira megválto-
zott az özönvíz ideje alatt, hogy most 
minden másképp nézett ki. 

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

9. tanulmány 
március 4.
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Végül, miután Noé és családja 
egy évnél többet élt a bárká-
ban,  Isten ismét szólt hozzá. Mit 
mondott neki? 16, 17. v.

Amikor egy angyal kinyitotta 
a bárka ajtaját, Noé és családja 
kiléptek a szárazföldre. Noé 
első dolga az volt, hogy kőol-
tárt épített, és feláldozott né-
hány tiszta állatot Istennek. 
Noé és családja meghajoltak 
Isten előtt, és megköszönték 
az özönvíz ideje alatti védel-
met. Imádatukat látva  Isten 
nagyon örült, hogy eszükbe 
jutott köszönetet mondani 
Neki.

KEDD
Noé és családja, az összes madárral és állattal 

együtt, végre kijöhetett a bárkából, amely hosz-
szú ideig az otthonuk volt. Ettől kezdve abban 

a világban kellett élniük, amely az özönvíz alatt na-
gyon megváltozott.

Azelőtt csillogó gyémánt-, arany- és ezüstdarabo-
kat lehetett találni a föld felszínén. Az emberek össze-
gyűjtötték ezeket a föld-
ről, és feldíszítették velük 
a házaikat és a bálványok-
nak épített templomokat. 
De az özönvíz alkalmával 
ezek mind a föld mélyére 
ke rültek. 

És más dolgok is megvál-
toztak. Az összes állat eltűnt. 
Egyáltalán nem voltak szép 
kertek és mezők.

Óriás fákból álló erdő-
ket teme tett a föld alá a víz. 
A kellemes, fákkal és fűvel 
borított dombok helyén ma-
gas hegyek és meredek szik-
lák álltak. Nagy szikladarabok 
hevertek mindenütt. A talaj 
barna volt, és néhány hely kivételével, ahol nőni kez-
dett a fű, hiányzott róla a növényzet. És most még ha-
talmas óceánok is voltak a Földön. Nehéz dolguk volt 
azoknak, akik a Föld egyik részéről a másikra akartak 
eljutni.

Az özönvíz előtt több ezer ember élt a világon. 
Most hányan voltak? Csak Noé és a felesége maradt, 

valamint a fiai és a feleségeik – nyolc 
ember összesen. Nem voltak túl so-
kan, igaz? 

Hogyan élhetett ilyen kevés ember 
egy ilyen nagymértékben megváltozott 
világban?

SZERDA
Annyira más volt minden!  Hogyan 

fogják megművelni a földet az 
emberek ebben a furcsa, új világ-

ban? Isten megígérte, hogy a magok to-
vábbra is növekedni fognak. 1Móz 8:22 
Hogy mindig lesz ideje a föld megműve-
lésének és a zöldség- és gyü mölcs sze dés-
nek. Emellett mindig lesz tavasz, nyár, ősz 
és tél, mint ahogyan nappal és éjszaka is. 

Noé és családja örült, hogy még ezek után is bizto-
síthatnak maguknak élelmet, de ehhez időre lett volna 
szükség. Mit ehettek volna, amíg arra vártak, hogy 
megnőjön, amit a kertbe ültettek? Isten újra tanács-
csal látta el őket. Először engedte meg nekik, hogy 
egyenek húst. De csak a tiszta állatok húsát ehették 
meg, és nem fogyaszthatták el a vért is a hússal együtt. 
A hús nem volt a legjobb étel, de nem állt rendelkezé-

sükre más élelem.
Noé bizonyára újabb kérdésen töp-

rengett, amikor látta, hogy az összes 
 állat elhagyja a bárkát.  Figyelte a hatal-
mas oroszlánokat, medvéket, tigriseket 
és orrszarvúakat. Ezek az állatok sok-
kal nagyobbak voltak nála. Vajon em-
berekkel fognak táplálkozni, és így ki 
fog halni az emberi faj? 1Móz 9:2/a 
Az új világban a legtöbb  állat elmene-
kült, amikor embert látott.

Igen, minden megváltozott a bűn 
miatt. Isten gyönyörű világa sokat 
romlott. De Isten segí tett Noénak és 
a családjának, és így biztonságban 
érezhették magukat. Nagyon sze-
rette őket, és vigyázott rájuk. 

CSÜTÖRTÖK 
Az özönvíz előtt sohasem esett az eső. A pára ele-

gendő nedvességet biztosított a földnek. Ám 
az özönvíz után ez soha többé nem fog megtör-

ténni, hanem eső áztatja majd a földet. 
Isten tudta, hogy ha az emberek nagy, fekete felhő-

ket látnak, amelyek esőt hoznak, mennydörgéssel és 
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villámlással együttvéve, megijednek majd, hogy újabb özönvíz 
következik. De nem akarta, hogy féljenek, ezért csodálatos ígé-
retet tett nekik. 1Móz 9:11

Milyen boldog lehetett Noé és a családja, hogy Isten soha 
többé nem küld újabb özönvizet, amely az egész világot elborí-
taná. 

Azután Isten valami különlegeset tett: jelet helyezett az égre, 
amely mindig emlékeztetni fogja az embereket az ígéretére. 
Ez egy olyan jelenség, amit mi is látunk néha. Kitalálod, hogy 
mi az?

Amikor Noé és családja meglátta a szivárványt, a Nap, amely 
az ég egyik oldalán helyezkedett el, kisütött az égbolt másik ol-
dalán található esőfelhők fölött. A gyönyörű dolog, amit láttak, 
a föld egyik oldaláról indult el felső irányba, egészen az esőfel-
hők fölé, majd leereszkedett a földre a másik oldalon. Ekkor 
látták az első szivárványt.

PÉNTEK
Noé és családja nagyon boldog lehetett, amikor meglátták 

Isten fényes és színes szivárványát. Piros, narancssárga, 
sárga, zöld, világoskék, sötétkék és lila színekben pom-

pázott. Ők voltak az első emberek, akik láthatták a szivárványt 
a felhők között.

Isten azt mondta, azért helyezte a szivárványt a felhők fölé, 
hogy emlékeztesse az embereket az ígéretére, amely szerint 
soha többé nem küld újabb özönvizet a világra. Szükség volt-e 
rá, hogy az emberek minden alkalommal féljenek, amikor esni 
kezd az eső? Nem. Dönthettek úgy, hogy bíznak Isten ígéreté-
ben, és nem félnek. Tudtad, hogy a mennyben van egy szivár-
vány Isten trónja körül? Gondolod, hogy Isten elfelejti valaha is 
betartani az ígéretét? Természetesen nem. 

Valahányszor meglátjuk a szivárványt, emlékezhetünk rá, 
hogy Isten mennyire szeret minket. Emlékezhetünk az ígéretére, 
hogy nem küld újabb özönvizet a földre. És arra is emlékezhe-
tünk, hogy Ő mindig betartja az ígéretét. Soha többé nem kell 
félnünk. 

Isten olyan jóságos! Ugye, szereted Őt? 

© Alexis Dworsky; License—http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

 ARANYSZÖVEG
„Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, 

s ez lesz jele a szövetségnek közöt-
tem és a föld között.” (1Mózes 9:13)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy an-
gyalokat küldtél, akik vigyáztak Noéra. 
Köszönöm, hogy mellém is küldesz 
angyalokat, akik vigyáznak rám. Úgy 
örülök, hogy nem kell félnem! Segíts 
mindig köszönetet mondanom. Jézus 
nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Mindig betartja Isten az ígéreteit?

Nem felejted el rendszeresen megkö-
szönni Istennek mindazt, amit érted 
tesz?

Megköszönöd a többieknek is a jó 
dolgokat, amelyeket érted tesznek?

Mindig betartod az ígéreteidet? Ami-
kor azt mondod, hogy a helyükre fo-
god tenni a játékaidat, betartod ezt az 
ígéretedet, vagy megfeledkezel róla? 

Vigyáz rád Isten olyankor, amikor félsz 
a sötéttől vagy a vihartól? 

Mi mindenért lehetünk hálásak Isten-
nek?

Mi mindenért mondhatsz köszönetet 
a szüleidnek?

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 8; 9:1–17; 
Pátriárkák és próféták, 105–110. old.; 
A megváltás története, 69–71. old.
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Már öt éve itt vagyunk Szingapúrban, úgyhogy ideje 
kivennünk a szabadságunkat – jelentette be apa 
egyik nap.

– Mit fogunk csinálni? – érdeklődött Dena és 
Sherry.

Apa elmagyarázta, hogy visszamennek az Egyesült 
Államokba egy évre. Az utazás során sok helyet meg-
néznek majd, és meg fogják látogatni a nagyszülei-
ket, valamint más rokonokat is. És valószínűleg isko-
lába is fognak járni.

– Boodle-t is magunkkal vihetjük? – tudakolták 
a lányok.

– Nem, nem vihetjük őt is magunkkal – magya-
rázta anya. De Wilcoxék szívesen vigyáznak rá, amíg 
visszatérünk. 

Az idősebb Wilcox bibliatanár volt a misszioná-
riusiskolában, és a lányok egyetértettek abban, hogy 
mivel nem vihetik magukkal Boodle-t, Wilcox nagy-
papa és nagymama voltak a legjobb emberek, akikre 
rábízhatták kedvencüket. 

Boodle kevés figyelmet tanúsított a csomagolás és 
az indulás előtti előkészületek iránt, amelyek több 
napig folytak. Ő nem aggódott semmiért, a lányok 
viszont aggódtak. Biztosak voltak benne, hogy na-
gyon fognak hiányozni Boodle-nak.

Egyik nap anya meghívta a Wilcox családot 
ebédre. Wilcox nagymama helyet foglalt az asztal 
egyik végén, Boodle pedig szokás szerint a közelben 
tartózkodott. A család hamar felfigyelt arra, hogy 
a kutya folyamatosan Wilcox nagyi mellé húzódik. 
Csóválta a farkát, és elővette a legszebb kutyamoso-
lyát, miközben felnézett a mel-
lette ülő kedves hölgyre. 

Anya hirtelen megértette, 
hogy Boodle pontosan tudja, 
mi történik.

– Adsz neki az 
ételedből? – kér-
dezte mosolyogva.

Wilcox nagyi visz-
szamosolygott anyára, és kacsintott.

– Nem csoda, hogy Boodle máris belédszeretett – 
mondta nevetve anya. Mi nem adtunk neki soha sem-
mit az asztalról, úgyhogy most nagyon elkényeztetik.

Wilcox nagyi elmagyarázta, hogy szeretné, ha 
Boodle megszokná a jelenlétét, hogy ne érezze magát 
túl magányosnak, miután a lányok és a többi család-
tag elutazik.

Dena és Sherry egymásra néztek, majd Boodle-ra. 
Nem tudták, hogy örüljenek, vagy szomorkodjanak. 
Túl udvariasak voltak ahhoz, hogy elmondják, mit 
gondolnak, de miután a vendégek hazamentek, meg-
beszélték, hogy mi foglalkoztatja őket. 

Vajon elfelejti őket Boodle, amíg távol lesznek? 
Nem akarták, hogy egyedül érezze magát, de azt sem 
akarták, hogy elfelejtse őket. 

Végül úgy döntöttek, hogy Boodle kedvéért örülni 
fognak, bár biztosak voltak benne, hogy nagyon fog 
hiányozni nekik.

Mindenesetre biztos nagyon jól fogják érezni ma-
gukat a Szingapúrtól Észak-Amerikáig tartó hosz-
szú óceáni útjukon. És biztos nagyon lefoglalja majd 
őket az iskola. Más kedves emberek felajánlották, 
hogy vigyáznak Aranyosra, a papagájra, így minden 

rendben lesz.
Amikor elérkezett az indulás 

ideje, integettek a barátaiknak, és 
tudták, hogy sok mindenért há-
lásak lehetnek Istennek.

BOODLE OTTHON MARAD
9. rész. Írta Amy Sherrard
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Isten lát és hall minket. Nagyon bölcs, és min
dent tud. Meggondolatlanság nem engedel
meskedni Neki, mivel Ő tudja, mi a legjobb szá
munkra. Az engedetlenség mindig gondokat 
eredményez.

VASÁRNAP
Véget ért az özönvíz. Noé és a felesége, valamint 

a fiai és a feleségeik voltak az egyedüli  emberek 
a világon. Miután kijöttek a bárkából, kifejez-

ték imádatukat Isten iránt, és megköszönték Neki, 
hogy vigyázott rájuk, és megmentette életüket. Az Úr 
meg ígérte, hogy nem fog többé özönvizet küldeni 
a Földre. Mit helyezett az égre azért, hogy segítsen 
emlékeznünk ígéretére?

Noénak és a családjának sok teendője volt. Háza-
kat kellett építeniük, és el kellett távolítaniuk a nagy 
köveket a mezőről ahhoz, hogy kerteket tudjanak ki-
alakítani, ahol megművelhetik a földet. Magokat kel-
lett elvetniük, és ki kellett húzniuk a földből a gyomo-
kat. Nehéz munka volt. Eleinte csak nyolcan tudtak 
dolgozni, de nem sokkal később többen lettek.

Sémnek és a feleségének, Hámnak és a feleségének, 
valamint Jáfetnek és a feleségének nagyon hamar gyer-
mekük született – sok kisbaba. Amikor gyermekeik 
felnőttek és megházasodtak, nekik is születtek gyer-
mekeik. Nem telt el sok idő, és újra sok ember volt 
a világon. Azt akarta Isten, hogy az emberek ugyan-
azon a helyen és egymáshoz közel éljenek? 1Móz 9:1

Isten tudta, hogy jobb lett volna, ha az emberek 
szétszélednek a Földön, és különböző helyeken laknak. 

Elég hely volt mindenki számára. Azt akarta, hogy 
minden család vidéken és más-más helyen telepedjen 
le, és legyen földjük, ahová virágokat, gyümölcsfákat 
és veteményeskertet ültethetnek.

HÉTFŐ
Sém, Hám és Jáfet családjaikkal együtt sokáig 

a hegyekben, a bárka közelében éltek. De Noé 
egyik fia rossz döntéseket kezdett hozni. Hám 

nem tisztelte az édesapját, Noét, és sok más ember-
rel együtt nem akart engedelmeskedni a Tízparancso-
latnak. Kainhoz hasonlóan ők is úgy döntöttek, hogy 
Sátán hazugságaiban fognak hinni. Milyen szomorú!

Noé, Sém és Jáfet néhány másik emberrel együtt 
továbbra is imádták az Urat. Kőoltárokat építettek, 
és bárányokat áldoztak. Imádkoztak Istenhez, és meg-
vallották a bűneiket. Megpróbáltak azokon is segíteni, 
akik rossz döntéseket hoztak. 

A MEGGONDO LAT
LAN ÉPÍTÉSZEK

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

10. tanulmány 
március 11.
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De azok az emberek, akik 
hittek Sátán hazugságainak, 
el akarták felejteni Istent, és 
a saját belátásuk szerint akar-
tak cselekedni. Ezért úgy dön-
töttek, hogy egy másik helyre 
költöznek, távol az  Istent sze-
rető emberektől. Sík terü-
letre költöztek, egy hatalmas 
helyre, amelyet Sineár földjé-
nek neveztek. Ott jó megmű-
velni való földet találtak, és 
egy folyó is volt a közelben. 

Ezek az embereket bálvá-
nyokat is készítettek fából és 
kőből, és imádkoztak hozzájuk. Jó ötlet volt ez? Nem. 
Képesek-e meghallani a fa- és kődarabok az emberek 
imáit, és tudnak segíteni rajtuk? Természetesen nem. 
Milyen meggondolatlanság volt a részükről, hogy 
megfeledkeztek Istenről! Zsolt 115:4–6

Mivel büszkék voltak, olyan tervet eszeltek ki, 
amelyről úgy gondolták, hogy azt a benyomást kelti 
majd másokban, hogy milyen bölcsek. Holnap meg-
tudjuk, miben is állt ez a terv.  

KEDD
Sokan azért költöztek Sineár 

földjére, mert távol akartak 
élni az Istent szerető emberek-

től. Úgy döntöttek, hogy egy nagy 
várost építenek, és mindannyian 
egy helyen fognak élni. De vajon 
Isten azt akarta, hogy az  emberek 
városokban éljenek? Nem. Azt 
mondta nekik, hogy szóródjanak 
szét a földön. Mi mást akartak 
még építeni? 1Móz 11:3, 4

Az építők azt tervezték, hogy 
az általuk kigondolt tornyot na-
gyobbá, magasabbá és káprázato-
sabbá tegyék bármely másik épít-
ménynél. Lent nagyon széles lett 
volna, a teljes torony pedig olyan 
magas, hogy az özönvíz fölé ért volna 
– már ha lett volna még valaha özön-
víz. Aztán a felhők közé mászhattak 
volna, és mindent megtudtak volna az esőről és az 
özönvíz okai ról. Remélték, hogy az emberek majd na-
gyon bölcseknek és hatalmasaknak gondolják őket. 

Más oka is volt annak, hogy fel akarták építeni azt 
a magas tornyot. Nem hitték el Isten ígéretét, amely 

szerint többé nem lesz özönvíz a Föl-
dön. Úgy gondolták, hogy ha újabb 
özönvíz jönne, felmásznának a to rony-
 ba, ahol biztonságban lehetnének. 

Ezek az ostoba emberek fellázadtak 
Isten ellen, és pontosan azt tették, ami-
ről azt mondta, hogy ne tegyék. Súlyos 
dolog volt, de Isten megengedte az em-
bereknek, hogy válasszanak, ezért kezd-
hették el a torony építését. 

SZERDA
Akkoriban az emberek egy nyelvet 

beszéltek, így megértették egy-
mást. A Sineár földjéről érkezők-

nek könnyű volt együtt dolgozniuk a téglák és egyéb 
alapanyagok gyártásán, amelyekre szükség volt a város 
és a torony építéséhez.

Végül kezdetét vette az építkezés. Az emberek nap 
mint nap dolgoztak. Leraktak egy réteg téglát, majd 
még egyet, és így lassan emelkedni kezdett a torony. 
Minden nap magasabb lett. Néhányan a torony tete-
jén dolgoztak, míg mások szobákat építettek a bel-

sejében. A legtöbben lent dolgoztak, 
ezek az emberek készítet-
ték el a toronyban dolgozók 
számára szánt anyagokat. 
Napról napra, hétről hétre 
minden munkás keményen 
dolgozott. Gondolod, hogy 
megálltak szombaton pi-
henni? Nem. Nem szerették 
Istent, ezért nem engedel-
meskedtek a szombatra vo-
natkozó parancsának sem. 

Ezek az emberek na-
gyon büszkék voltak a tor-
nyukra. Biztosak voltak 
abban, hogy még ha a vi-
lág tele is lenne emberek-
kel, akkor is mindenki 
értesülne a torony léte-
zéséről. Elgondolásuk 

szerint Sineár földjén ta-
lálható városuknak a világ közepévé kel-

lett válnia, nekik pedig minden ember uraivá kellett 
lenniük. 1Móz 11:4

A hegyekben élő Noé, Sém és Jáfet még mindig 
szerették Istent, és engedelmeskedtek Neki. Biztos na-
gyon szomorúak voltak, amikor értesültek a városról 
és a rossz emberek által épített toronyról. 

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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CSÜTÖRTÖK 
Mivel a torony nagyon magas volt, a tetején dolgozók 

nem tudtak kommunikálni az alján  szorgoskodókkal. 
Így amikor valamelyik embernek a torony tetejéről 

szüksége volt valamire, odakiáltott egy másik munkásnak, aki 
egy szinttel alatta dolgozott, és továbbította a kérését. „Több 
téglára van szükségem!” A második munkás is odakiáltott az 
egy szinttel alatta dolgozó munkásnak: „Küldj fel több téglát!” 
Aztán a lent dolgozó munkás felküldte a téglát a torony tetején 
dolgozónak, így az tovább épült.

Az Istent szerető emberek arra kérték az Urat, hogy akadá-
lyozza meg a gonosz embereket terveik megvalósításában. Mit 
tett hát Isten? 1Móz 11:5 Egész idő alatt figyelte őket, és tudta, 
hogy elérkezett közbelépésének ideje. 

Egy napon a munkások kérései zavarosakká váltak. „Több 
téglára van szükségem!”, kiáltotta a torony tetején dolgozó férfi. 

„Küldj fel több maltert!”, továbbította a következő munkás. 
A lenti munkások pedig több szerszámot küldtek fel. 

Ez alkalommal a torony csúcsán dolgozóknak abba kellett 
hagyniuk a munkát, mivel nem azokat az alapanyagokat kap-
ták, amelyekre szükségük volt. Hamarosan mindenki összezava-
rodott, és ingerült lett. Azután Isten villámot küldött az égből, 
amely lerombolta a torony tetejét. Ezek után nem tudták foly-
tatni a munkát. 

PÉNTEK
Mi történt? Miért nem értették egymás szavait a munká-

sok? 1Móz 11:7 Isten összezavarta a nyelvüket. Min-
denki értette a saját szavait, de a többiek nem értették, 

amit mondott. Ijesztő lehetett.  
Végül az azonos nyelvet beszélő emberek összegyűltek, és 

így csoportok alakultak ki, melyeknek tagjai a világ különböző 
pontjaira költöztek, úgy, ahogyan azt Isten a kezdetektől meg-
parancsolta. 

Milyen szomorú, hogy nem hallgattak Istenre! Engedetlen-
ségük sok problémát okozott. Amikor valaki megpróbált be-
szélni nekik Róla, nem értették, mit mond. 

Hogyan nevezi a Biblia az általuk épített tornyot? 9. v. 
A „Bábel” és „Babilon” szavak azt jelentik, „összezavarodni”. 
Pont ez történt a munkásokkal: összezavarodtak. Jóval később 
épült ott egy város, amelyet Babilonnak neveztek, de ma már 
csak a romjai léteznek.

Olvassuk el Jel 18:1, 2, 4, 5-öt! A Biblia szerint Babilon jel-
képezi az összes olyan gyülekezetet, amelyek azt állítják, hogy 
engedelmeskednek Istennek, de valójában nem teszik. Nem en-
gedelmeskednek mindegyik parancsolatnak a tíz közül, és Isten 
figyelmezteti az embereket, hogy ne maradjanak ezekben a gyü-
lekezetekben. 

Döntsünk úgy, hogy mi szeretni fogjuk Istent, és megtesz-
szük, amit mond!

 ARANYSZÖVEG
„Isten letekint a mennyből  

az emberek fiaira, hogy meglássa,  
ha van-é értelmes, Istent kereső?”  

(Zsoltár 53:3)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága mennyei Atyám, nem akarok 
olyan lenni, mint a meggondolatlan em-
berek, akik nem hallgattak Rád, és fel-
építették Bábel tornyát. Olyan akarok 
lenni, mint Noé, aki mindig úgy döntött, 
hogy szeretni fog Téged, és engedel-
meskedni fog Neked. Köszönöm, hogy 
segítesz engedelmeskednem Neked. 
Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Mindig boldogan döntesz az engedel-
messég mellett?
Ugye, hogy meggondolatlan dolog nem 
engedelmeskedni Istennek, mivel Ő 
tudja, mi a legjobb számunkra?
Igaz, hogy olyankor, amikor duzzogsz 
és sírsz, ha megkérnek valamire a szü-
leid, nem hallgatsz Istenre?
Ha megtetszik egy játék az üzletben, és 
anya nemet mond rá, ugye, engedel-
meskedsz Istennek azáltal, hogy nem 
sírsz miatta? 
Amikor apa magához hív, engedelmes-
kedsz az Úrnak azáltal, hogy azonnal 
odaszaladsz hozzá?
Boldog, vagy szomorú vagy olyankor, 
amikor engedelmeskedsz?

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 11:1–9; 
Pátriárkák és próféták, 117–124. old.; 
A megváltás története, 72–74. old.
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Mialatt Dena és Sherry szüleikkel együtt sorra látogatták az embereket, és 
az Egyesült Államokban jártak iskolába, Boodle és Aranyos Szingapúrban élt 
a Wilcox családdal. Wilcox nagyi írt néhány érdekes levelet róluk. 

„Boodle boldog”, tudatta velük. „És minket is 
 boldoggá tesz. Amikor valaki kopogtat az ajtón, egy-
szerre próbál meg ugrani és szaladni, de elcsúszik 
a padlón. Nagyon vicces!”

A lányok nevettek, amikor ezt a részletet olvas-
ták. Boodle ugyanezt csinálta az ő szingapúri ottho-
nukban is. Amikor asztalhoz ültek, apa azt kiáltotta, 

„Gyere be!”, mintha kopogtatna valaki az ajtón.
Az egész család tudta, hogy nincs senki az ajtónál, 

Boodle viszont nem. Felugrott, és igyekezett az ajtó-
hoz érni, amilyen gyorsan csak tudott. Megcsúszott, 
és el is esett a csúszós padlón, mialatt mindenki ne-
vetett rajta. Aztán boldog kutyamosollyal az arcán 

visszafordult.
Egyik nap jött egy 

férfi apához, aki azt 
mondta, hogy segítségre 

van szüksége egy Fülöp- 
szi ge teki nagy iskolában. 
 Nagyon messze volt Szinga-

púrtól, így amikor apa azt 
mondta, hogy hajlandó 

elmenni, a család tervei 
természetesen teljesen megváltoztak. 
Dena és Sherry aggódni kezdtek. „Hogyan 

fogjuk újra magunkhoz venni Boodle-t?”, akarták 
tudni. De anyának és apának nem volt válasza erre 
a kérdésre. Senki sem tudta. 

Miután a család megérkezett a Fülöp-szigetekre, 
újabb levél érkezett a Wilcox házaspártól. „Hama-
rabb fogjuk elhagyni Szingapúrt, mint azt gondol-
tuk volna”, írta Wilcox nagyi, „és természetesen azon 

töprengünk, hogy mit csináljuk Boodle-al és Ara-
nyossal. Tudomásomra jutott, hogy  Ethel Young 
a Fülöp- szi ge tekre utazik, és hajlandó magával vinni 
Boodle-t és Aranyost, ha akarjátok. Találkozhattok 
vele a kikötőben, és átvehetitek tőle őket. Wilcox 
nagypapa készíteni fog egy nagy és erős ládát fából, 
hogy abba tegyük Boodle-t az utazás idejére. Miss 
Young gondoskodni fog róla, hogy minden nap ele-
gendő élelemben, vízben és testmozgásban legyen 
 része. Kérlek, írjátok meg, mit gondoltok erről.” 

„Hurrá! Visszakapjuk Boodle-t és Aranyost!” Dena 
és Sherry nagyon örültek, valamint a szüleik is. 

Számolták a napokat, amíg a hajó megérkezett 
kedvenceikkel. Mintha nem akartak volna eltelni 
azok a napok, de végül a hajó kikötött a Fülöp-szi-
geteken, és szüleikkel együtt az utasok elé  siettek. 

„ Vajon fog ránk emlékezni Boodle?”, tűnődtek 
a  lányok.
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Amikor előre engedünk másokat, és hagyjuk, 
hogy mások kapják meg a legjobb dolgokat, 
önzetlenek vagyunk. Arra is emlékeznünk kellene, 
hogy adjunk tizedet az Úrnak.

VASÁRNAP
A z előző leckében arról ta-

nultunk, hogy Isten úgy 
állította meg Bábel tor-

nyának építését, hogy összeza-
varta az emberek nyelvét. Ezután 
azok a csoportok, akik megértet-
ték egymás beszédét, más- más he-
lyekre költöztek. 

Rövid időn belül több ezer em-
ber élt a Földön, és Sátán igyeke-
zett megkísérteni őket, hogy hall-
gassanak rá. És, sajnos, sokan az ő 
oldalára álltak. Bálványokat imádtak, 
és megfeledkeztek Istenről. Egyesek 
megpróbálták Istent és a bálványo-
kat is imádni. De lehetséges-e va-
lóban szolgálni az igaz Isten nek és 
a bálványoknak egy aránt? Nem.

Istennek volt egy terve arra nézve, 
hogy segítsen az embereknek emlékezni Rá, és keresni 
kezdett valakit, akivel együtt dolgozhatott ennek a 
tervnek a megvalósításán. Olyan emberre volt szük-
sége, aki mindig engedelmeskedik az Ő Törvényének, 
aki emlékszik arra az ígéretre, hogy Isten Fia meg fog 
halni az emberiség bűneiért, és aki a családját is erre 

tanítja. Ez a család misszionárius család lesz. Ily mó-
don a többi emberek őket látva tanulhatnak tőlük az 
igaz Istenről.

Isten megtalálta a megfelelő embert erre a mun-
kára. Feleségével együtt szerették az Urat, és csak Őt 
imádták. Ez az ember Ábrám volt, a feleségét pedig 
Szárainak hívták.

Isten tudta, hogy Ábrám segíthet Neki tervei meg-
valósításában. Csakhogy ezt a dolgot nem lehetett 
véghez vinni addig, amíg Ábrám bálványimádó roko-
nok és barátok között élt. Így hát Isten egy nap olyan 

dolgot kért Ábrámtól, amit biztos nehezére 
esett megtenni. Mit akart Isten, hogy mit 
 tegyen Ábrám? 1Móz 12:1

HÉTFŐ
Amikor arra kérte Ábrámot, hogy köl-

tözzön máshová, Isten egy külön-
leges ígéretet is tett neki: a családja 

nagy néppé lesz. Ábrámnak és Szá rai nak 
azonban nem voltak gyermekei, így nem 

tudták, hogyan fog ez meg-
történni. De úgy döntöttek, 
hogy bíznak Istenben, és fel-
tétel nélkül engedelmeskedni 
fognak Neki.

Ez a hit: bízni abban, hogy 
Isten mindig tudja, mi a leg-
jobb, és azonnal engedelmes-
kedni Neki. 

Ábrám barátai és a családja 
meggondolatlan dolognak tar-
tották, hogy elhagyja az orszá-

got. Végül is, még csak meg sem mondta neki Isten, 
hogy hová menjen. De engedelmeskedett minden 
visszahúzó erő ellenére? Zsid 11:8

Ábrám szerette Istent, és ezt azonnali engedelmes-
ségével bizonyította. Száraival együtt csomagolni 

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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kezdtek, hogy aztán útnak induljanak Ábrám apjával, 
Tháréval és unokaöccsükkel, 
Lóttal. 

Ábrám és Lót mindketten 
nagyon gazdagok voltak. Sok 
szolgálójuk és sok állatuk volt: 
tevék, juhok, kecskék és sza-
marak. Mindannyian mesz-
sze utaztak úr- kasz di mi ott-
honaikból és bálványimádó 
barátaiktól, egy Hárán nevű 
helyre. 

Amikor Háránban laktak, 
Ábrám és Szárai meséltek az 
embereknek az igaz Isten-
ről. Ott is éltek bálványimá-
dók, és sokan közülük örömmel értesültek arról, hogy 
Isten milyen szerető, jó és igazságos. Úgy döntöttek, 
hogy engedelmeskedni fognak Neki, és felhagytak 
a bálványimádással. És amikor apja halála után Áb-
rám elhagyta Háránt, sokan közülük vele mentek. 

Jó misszionárius volt Ábrám és Szárai? 

KEDD
Ádám és Lót Háránból Kánaánba ment. Útjuk 

során sok helyen megálltak, és Ábrám minde-
nütt beszélt az embereknek Istenről. Oltárt épí-

tett ahol letáborozott, és az igaz Istent imádta. És ami-
kor továbbment, maga mögött hagyta az oltárt.

Később, amikor az emberek arra jártak, és meglát-
ták az oltárt, tudták, hogy Ábrám hagyta ott. Ilyenkor 
ők is megálltak ott, és imádták Istent. 

Végül Ábrám és Lót Kánaánban telepedett le. De 
nem építettek házakat, hanem továbbra is sátrakban 
laktak. 

Ábrám és Lót családja egyre nagyobb lett, és az 
álla taik ból is egyre több lett. Rövid időn belül any-

nyian lettek, hogy nem volt elég fű 

az összes állat számára. Egyik nap Ábrám meghallotta, 
hogy a szolgái vitatkoznak Lót szolgáival. 
Mit csinált ekkor Ábrám? 1Móz 13:8

Ábrám szerette Istent, és tudta, hogy 
nem örül a vitatkozásnak, úgyhogy magá-
hoz hívatta Lótot, és beszélt vele. Elmondta 
neki, hogy mivel ilyen népes a családjuk, el 
kellene költözniük egymás mellől, és más-
más helyen kellene lakniuk. Egyikük a Jor-
dán folyóhoz közeli szép völgyet választ-
hatta, míg a másik lakhatott volna továbbra 
is a dombos területen. Hogyan döntöttek? 
Holnap megtudjuk.

SZERDA
Amikor Ábrám felvázolta a lehetőségeket a hely-

ről, ahol élhettek, önzetlenül azt mondta Lót-
nak: „Válassz te először. Hol szeretnél lakni?” 

Ábrám volt az idősebb kettejük közül, így Lótnak 
azt kellett volna 
mondania: „Nem, 
Ábrám bátyám, vá-
lassz te először!” 
De így történt? 
1Móz 13:10, 11

Jól választott 
Lót? Nem. Önző 
módon azt válasz-
totta, ami a legjobb 
volt számára, és rövid 
időn belül már csa-
ládjával együtt a So-
doma városához kö-
zeli völgyben élt. 

Miután Lót el-
költözött, Ábrám to-
vábbra is sátorban élt 
Kánaán dombjain. Boldog volt, mert Isten vele volt. 
Ábrám szokás szerint oltárt épített, és minden reggel 
és este imádta Istent. 

Egyik nap valaki berontott a táborba, és szörnyű 
hírt hozott. Nagy háború dúlt a völgyben, ahol Lót 
élt. A katonák sok embert foglyul ejtettek, vagyonaik-
kal együtt. Sodoma királya nem tudta megállítani az 
ellenséges katonákat, ezért a hegyekbe menekült. És 
Lót egész családjával együtt fogságba esett.

Ábrám mondhatta volna azt, hogy „Lót azért ke-
veredett bajba, mert önző volt, úgyhogy nem  segítek 
neki.” Ábrám azonban mindig testvérként kezelte 
 Lótot, és megsajnálta. Azonnal úgy döntött, hogy segít 
neki. Szerinted tetszett Istennek az, amit Ábrám tett? © sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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CSÜTÖRTÖK 
Lótot elfogták az ellenség katonái, és Ábrám elhatározta, 

hogy segít neki. Mit tett, miután imádkozott érte? 1Móz 
14:14

Az ellenséges katonák megálltak valahol éjszakára, és nagy 
mulatságot csaptak. Nem tudták, hogy Ábrám követi őket 
318 katonájával. Több mint ezer ember élt Ábrám táborában, 
és néhányan közülük katonai képességekkel rendelkeztek. Má-
sok is csatlakoztak Ábrámhoz, és csoportokra osztotta az embe-
reit, hogy meglepje az ellenséget az éjszaka folyamán. 

Ábrám terve működött. Amikor az ellenséges katonák me-
nekülőre fogták, Ábrám katonái követték őket. Azután vissza-
vitték az összes foglyot épségben Sodomába, összes vagyonuk-
kal együtt, melyet az ellenség elkobzott. Ábrám természetesen 
megmentette Lótot is és a családját. 

El tudod képzelni, milyen boldog lehetett Sodoma királya, 
amikor meglátta, hogy mit tett Ábrám? Arra kérte őt, hogy en-
gedje visszatérni az embereket az otthonaikba, és tartsa meg az 
összes értékes holmit, amit visszahozott. Mit mondott Ábrám 
a királynak? 22, 23. v.

Ábrám azt akarta, hogy a pogány király és Sodoma népe 
tudjon arról, hogy Isten segített győzni a katonáinak. Nem 
akart elvenni a vagyonukból semmit, még egy cérnaszálat sem. 
Tudta, hogy az embereknek szükségük van az állataikra és 
a holmijukra. Milyen önzetlen volt Ábrám!

PÉNTEK
Amikor Ábrám visszatért az ellenség 

üldözéséből, egy másik fontos királlyal 
is találkozott Sodoma királya mellett. Melkisédeknek 

hívták, pap volt, és ugyanazt az Istent imádta, Akit Ábrám szol-
gált. Mit mondott ez a pap Ábrámnak? 1Móz 14:19, 20

Melkisédek imádkozott, és megköszönte Istennek, hogy se-
gített Ábrámnak. Azután Ábrám adott valamit Melkisédeknek. 
Mi volt ez? Olvasd újra a 20. vers utolsó részét!

Tized? Mi ez? A tized a tizedik rész. Ábrám adott Melkisé-
deknek egy részt – a tizedrészt – mindabból, amit visszahozott.

A tized különleges. Istené, és azt akarja, hogy soha ne felejt-
sük el visszaadni Neki. Ha valaki pénzt ad nekünk, annak 
a tized részét mindig vissza kell adnunk Istennek, mielőtt bár-
mire költenénk belőle. Visszatartani Istentől a tizedet egyenlő 
azzal, mintha meglopnánk. De az Úr megígéri, hogy megáld 
mindenkit, aki visszaadja Neki a tizedet. 

Milyen csodálatos dolgokat mesélhetett Ábrám Szárainak, 
amikor visszatért a táborba! Azt hiszem, boldogok voltak, mert 
szerették Istent, és engedelmeskedtek Neki, de azért is, mert 
 Isten megsegítette Ábrámot.

Mi is boldogok leszünk, ha szeretni fogjuk Istent, és hall-
gatni fogunk Rá. És Isten pontosan úgy fog megsegíteni min-
ket, mint a hűséges Ábrámot. 

 ARANYSZÖVEG
„A földnek minden tizede (…) az Úré; 

szentség az az Úrnak.”  
(3Mózes 27:30)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Jó Atyám, köszönöm Ábrám történe-
tét. Hozzá hasonlóan azonnal szeret-
nék én is engedelmeskedni Neked, 
akkor is, ha ez nehéz. Szeretnék misz-
szionárius lenni, akárhová is  mennék, 
és beszélni az embereknek Rólad. 
Jósá gos és önzetlen szeretnék lenni, 
mint Ábrám. Köszönöm, hogy segítesz 
nekem. Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Önző vagy önzetlen?
Elveszed a legnagyobb sütit.
Sorban állsz a többi gyerekkel együtt 
a hintáért, és előre engedsz valakit.
A legnagyobb és legkényelmesebb 
székben ülsz, aztán felnőttek jönnek 
be a szobába.
Találsz egy érmét, és megtartod ma-
gadnak.
Nagymama ad neked 10 pénzt, és te 
visszaadsz belőle egyet az Úrnak tized 
gyanánt. 
Már csak egy szendvics maradt, és 
odaadod valaki másnak.
Türelmesen vársz, és nem szakítod 
félbe a többieket, amikor beszélnek.

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Mózes 11:27–32; 12–14; 
Pátriárkák és próféták, 125–132. old.
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Dena és Sherry szüleikkel együtt figyelték a Szingapúrból érkező hajó  
utasait. „Ott van!”, mondták, amikor meglátták Miss Youngot, és integettek 
neki.

De Miss Young egyik kezében Boodle pórázát, 
a másikban pedig Aranyos ketrecét tartotta, így nem 
tudott ő is integetni nekik. 

– Boodle! Boodle! – kiáltották a lányok.
Boodle hegyezni kezdte a fülét, majd rájuk nézett, 

és azonnal rángatni kezdte a pórázt. Mihelyt elég 
közel ért hozzájuk, Miss Young elengedte a pórázt, 
és mindenki nevetett látva, ahogy Boodle hanyatt- 
hom lok rohan a család felé. Nem felejtette el őket. 

A kocsiban mindannyian egyszerre beszéltek.
– Olyan kövér!
– Emlékszik ránk!
– Mi történik a bundájával? Már egyáltalán nem 

puha, inkább durvának mondanám.
– Wilcox nagymama túl jó volt hozzád, Boodle!
– Diétára fogunk!
Boodle-t nem érdekelte, mit mondanak róla. Bol-

dog volt, hogy újra a családjával lehet.
Miss Young elmesélte nekik, hogy az összes mat-

róz kedvelte Boodle-t. Az egyik hajótiszt úgy dön-
tött, hogy nem kell a fadobozban sínylődnie, ezért 
kiengedte, és a szép hajófülkéjében vigyázott rá. 
A tengerészek sétálni vitték a fedélzetre, és gondos-
kodtak róla, hogy bőven legyen ennivalója. 
Miss Youngnak egyáltalán nem kellett aggód-
nia Boodle miatt, ehelyett volt ideje, hogy 
 élvezze Aranyos társaságát. 

Otthon Boodle-nak meg kellett vizsgálnia 
az új házat és udvart. Mindenhová bedugta 
az orrát, és mindent megszagolt, miközben 
a lányok figyelték, és azt tervezgették, hogyan 
fognak segíteni neki a fogyásban és vissza-
nyerni puha, selymes bundáját. 

Amikor elvitték sétálni, hogy bemutassák 
a többi misszionáriusnak és néhány diáknak, 

Boodle csóválta a farkát, és nagyon barátságos és ud-
varias volt mindenkivel. 

– Nézzétek meg, milyen lesz, ha lead majd pár 
kilót, és újra szép lesz a bundája! – mondták nekik 
a lányok.

Beletelt egy kis időbe, míg Boodle újra a régi ön-
maga lett, és mindenki egyetértett abban, hogy való-
ban nagyon szép kiskutya. 

Aranyos is megszokta az új otthonát. A ketrece 
közvetlenül a konyhaablak mellett volt, és bőven volt 
helye a repüléshez, amikor kinyitották a ketrec ajta-
ját. Már nem félt Boodle-től. Mégis, valahányszor 
Boodle fejére szállt, a kutya mozdulatlan maradt, 
amíg Aranyos továbbállt. Sohasem felejtette el azt 
a napot, amikor a papagájt a szájába vette, és a szi-
dást, amit akkor kapott.

A Fülöp-szigeteken pont ugyanolyan meleg volt, 
mint Szingapúrban, de nem messze a háztól volt 
egy kellemes, hűvös hely. Már nem volt nagy autója 
a családnak, de a kis Volkswagenjükben mindenki 
számára volt hely, így Boodle-t is mindig magukkal 
vitték. A vakációk így mindenki számára szórakozta-
tóak voltak.

BOODLE HAZATÉR
11. rész. Írta Amy Sherrard
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Isten nagyon szeret minket. Ő mindannyiunk 
mellé küld egyegy angyalt, aki támogat bennün
ket, biztonságérzetet ad, és segít jól döntenünk.

VASÁRNAP
Lót nagyon hálás lehetett Ábrámnak, amiért meg-

mentette őt és családját a gonosz katonáktól. De 
családjával együtt visszament sodomai otthonába, 

annak ellenére, hogy tudta: ez nem jó lakhely.
Gyermekei úgy nőttek fel, hogy bálványimádó em-

bereket láttak maguk körül. Látták, milyen gazdagok, 
mennyire szeretik a pénzt, a szép ruhákat és a drága 
dolgokat. Lót gyűlölte azokat a rossz dolgokat, ame-
lyeket a sodomaiak műveltek, de családjával együtt 
örült annak, hogy sok pénze volt. Lassan jobban meg-
szerették a vagyontárgyaikat, mint Istent. Olyanokká 
váltak, mint Sodoma népe. Így dolgozik Sátán.

Ábrám ekkorra már majdnem száz éves volt. Még 
mindig sátorban és a dombokon lakott. Ábrám és 
Szárai ekkor már öregek voltak, és még mindig nem 
volt gyermekük. Ábrám egy másik nőt is feleségül vett, 
akitől született egy kisfia. De Isten azt ígérte neki, 
hogy a feleségétől, Száraitól lesz fia. 1Móz 17:16

Isten új neveket adott nekik. Melyek voltak ezek? 
5, 15. v.

Ábrahám és Sára nem tudta, hogyan fogja betar-
tani Isten az ígéretét. Továbbra is bízniuk kellett volna 
abban, hogy Isten ad majd egy fiút nekik?

HÉTFŐ
Egyik nap, a legnagyobb melegben, Ábrahám 

a sátra bejáratánál üldögélt. Végignézett az úton, 
és megpillantott három embert. Gyorsan talpra 

ugrott, és eléjük szaladt, hogy fogadja őket. Nem tudta, 
kik ezek az emberek, de Ábrahám szerette  Istent, és 
mindig kedves volt az idegenekkel. Meghívta a három 
férfit a sátrába, hogy pihenjenek, egyenek és igyanak 
valamit, az idegenek pedig elfogadták a meghívást. 
1Móz 18:2–5

Míg a vendégek leültek egy nagy fa árnyékában, 
Ábrahám és Sára elkészítették az ebédet. Gyorsan vé-
geztek vele, és Ábrahám kivitte nekik az ételt. Miköz-
ben ettek, beszélgettek Ábrahámmal, és ő felfedezte, 
hogy ketten a látogatók közül angyalok voltak. Ki volt 
a harmadik személy?

AZ ANGYALOK 
MEGMENTIK 
LÓTOT

ÓVODÁSOK  
A év, 1. negyedév,  

12. tanulmány 
március 25.
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Isten Fia volt – Aki megígérte, hogy el fog jönni 
a mi világunkba, és meghal a bűneinkért. Milyen cso-
dálatos meglepetés!

Isten újra megígérte Ábrahámnak és Sárának, hogy 
fiuk fog születni. Sárának nehezére esett elhinni ezt, 
mert nagyon idős volt már. 

Evés után a két angyal elindult Sodoma felé, Lót-
hoz. Isten még hátramaradt egy kevés ideig, hogy be-
széljen Ábrahámmal. Úgy döntött, hogy elmondja 
Ábrahámnak, mit tervez tenni másnap a két bűnös 
város sal, Sodomával és Gomorával. 

KEDD
Isten és Ábrahám a két gonosz városról, Sodomáról 

és Gomoráról beszélgettek. Ábrahám tudta, hogy 
az ott élő emberek nagyon gonoszak, de biztosan 

meglepődött, amikor Isten azt 
mondta, hogy más-
nap el fogja pusz-
títani a két várost. 
Szerinted kire gon-
dolt azonnal Ábra-
hám?

Természetesen 
Lótra és a gyermeke-
ire gondolt, akik idő-
közben felnőttek. Biz-
tos volt benne, hogy 
Lót szereti Istent. Bi-
zonyára Isten sem en-
gedné, hogy meghaljanak. Ábrahám nagyon udvaria-
san kérdezett valamit Istentől. 1Móz 18:23–25

Isten szerette Sodoma népét, és örült annak, hogy 
Ábrahám is szerette őket. Mit mondott Isten, miután 
Ábrahám könyörgött, hogy mentse meg Lótot és So-
doma népét? 26. v.

Ábrahám boldog lehetett. De mi történt volna, 
ha nem lett volna 50 Istent szerető ember Sodomá-
ban? Úgy döntött, hogy újabb kérdést intéz az Úrhoz. 
 Vajon megmentené Isten Sodomát, ha csak 45 igaz 
ember élne a városban? Isten újra egyetértett Ábra-
hámmal.

Ábrahám újra és újra kérdezett. Minden alkalom-
mal egyre kisebb számot mondott, amíg el nem érte 
a tízet. Isten megígérte neki, hogy nem pusztítja el 
a várost, ha talál 10 igaz embert benne. Milyen irgal-
mas az Úr!

Ugye, jóságos volt Isten, amikor meghallgatta Áb-
rahám kérdéseit, és mindegyikre válaszolt? Isten a mi 
imáinkat is meghallgatja. És mindig örül, ha imádko-
zunk más emberekért. 

SZERDA
Estére két utas érkezett Sodoma városába. Kivel 

találkoztak a város kapujában? 1Móz 19:1 
Lót a nagybátyjától, Ábrahámtól tanulta, 

hogy udvarias és segítőkész legyen, és meghívta a két 
idegent a házába. De nem tudta róluk, hogy angyalok 
– méghozzá ugyanazok, akik épp az imént látogatták 
meg Ábrahámot és Sárát.

A két angyal azt mondta Lótnak, hogy szállást 
akarnak keresni valahol a városban, de Lót ragasz-
kodott hozzá, hogy nála szálljanak meg. Nem lettek 
volna biztonságban, ha az utcán maradtak volna, mert 
Sodoma lakosai nem voltak barátságosak az idegenek-
kel. Végül beleegyeztek, és Lóthoz mentek. 

Mivel nem akarta, hogy bárki is tudomást szerez-
zen két vendégéről, Lót nem ment egyenesen haza. 

De néhányan Sodoma gonosz emberei kö-
zül így is meglátták őket, és elhatározták, 
hogy bajt fognak okozni. Aznap este egy 
egész tömegnyi ember próbált erőszakkal 
bejutni Lót házába. De az erős angyalok 
bezárták az ajtót, és elvették azoknak a go-
nosz embereknek a látását. 

Később Lót megtudta, hogy a láto ga tói 
angyalok voltak. Elmondták neki, hogy 
mivel Sodoma olyan gonosz volt, Isten 
tűzzel fogja elpusztítani. Lót két lánya 
hajadon volt, így még mindig a házában 
éltek, de Lót többi gyermeke már házas 

volt, és a saját otthonaikban éltek. Mit mondtak az 
angyalok Lótnak, hogy mit tegyen? 12, 13. v.

CSÜTÖRTÖK 
Az angyalok azt mondták Lótnak, hogy figyel-

meztesse felnőtt gyermekeit, így Lót gyorsan 
meglátogatta őket az otthonaikban, és felszó-

lította őket, hogy hagyják el a várost. „Keljetek fel és 
menjetek ki erről a helyről”, mondta nekik, „mert az 
Úr el fogja pusztítani a várost”. 

De Lót gyermekei nem hittek az apjuknak. Még 
nevettek is rajta. Hogyan lehetne Sodomát elpusz-
títani? Minden ugyanúgy nézett ki, mint korábban. 
Nem hitték, hogy Isten tüzet fog bocsátani a városra. 
Jobban szerették gyönyörű otthonaikat, a fényűzést 
és a szórakoztást, mint Istent, így hát nem akarták el-
hagyni a várost. 

Lót szomorúan tért haza, ahol az angyalok már vár-
ták. Mostanra már majdnem reggel volt, és egyre keve-
sebb idejük maradt. Lótnak még napfelkelte előtt a vá-
roson kívülre kellett kerülnie, és az angyalok sürgették, 
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hogy azonnal induljon. De Lót és a felesége tovább vártak. Nem 
akarták otthagyni a gyerekeiket és szép vagyontárgyaikat. 

Végül mit tettek az angyalok, amikor már egyáltalán nem 
maradt idő? 1Móz 19:16

Milyen jóságosak voltak! Kivitték Lótot, a feleségét és a két 
lányát a városból. Bár nem találtak tíz igaz embert, mégis kivit-
tek négyet. 

Ezután az angyalok visszatértek, hogy elpusztítsák a várost, 
Isten Fia pedig találkozott Lóttal. „Fuss az életedért!”, mondta. 

„Ne nézz vissza!” Lótnak sietnie kellett, különben ő is meghalt 
volna.

Mondták-e már valaha neked a szüleid, hogy siess? Például 
olyankor, amikor nem engedelmeskedtél nekik azonnal. Nos, 
Lót, a felesége és a lányaik „késlekedtek”, és „húzták az időt” 
azon a reggelen. Fontos, hogy tanuljunk meg azonnal engedel-
meskedni! 

PÉNTEK
Az angyalok a karjuknál fogva ráncigálták ki Lótot, a fele-

sé gét és a két lányát Sodomából. Isten figyelmeztette 
őket, hogy siessenek a hegyekbe, de Lót nem akarta ezt 

tenni. Megkérdezte, hogy elmehet-e egy közeli városba, Zoárba, 
és Isten beleegyezett. 

Milyen jó lett volna, ha Lót azonnal engedelmeskedik! De 
megpróbálta azt tenni, amit a legjobbnak gondolt, ahelyett, 
hogy bízott volna abban, amit az angyalok mondtak neki. És 
ahogy Lót tétovázott, hogy engedelmeskedjen-e, a felesége 

kezdte azt gondolni, hogy az angyalok uta-
sításai nem olyan fon-
tosak. 

Lót felesége továbbra 
is a sodomai házukra és 
a gyermekeire gondolt. 
Nem követte az utasítást, 
ehelyett megfordult, és 
sóvárogva nézett Sodoma 
felé. Mi történt vele ek-
kor? 1Móz 19:26

Mi történt Sodomával 
és Gomorával aznap reg-
gel? 24, 25. v.

Milyen szomorú nap! 
Aznap reggel, amikor felébredt, Ábrahám Sodomára gondolt. 
Vajon talált benne 10 igaz embert az Úr? 

Kora reggel arra a helyre sietett, ahol a városról  beszéltek 
Isten nel. Amikor lenézett a völgybe, és látta a nagy füstöt, 
tudta a választ a kérdésére. Milyen szomorú lehetett! 

A Biblia azt mondja: „Emlékezzetek Lót feleségére!” (Lk 
17:32) Miért? Mert az ő története arra tanít minket, hogy ne 
szeressük jobban az embereket vagy a tárgyakat Istennél. Ő ezt 
tette, és ez okozta a halálát. 

 ARANYSZÖVEG
„A vendégszeretetről el ne felejt-
kezzetek, mert ez által  némelyek, 

 tudtokon kívül, angyalokat 
 vendégeltek meg.” (Zsidók 13:2)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Jó Atyám, szeretnék mindig olyan jó 
lenni az idegenekkel, amilyen Ábrahám 
és Lót volt. Köszönöm, hogy küldesz 
egy angyalt, aki vigyáz rám, és hogy 
segítesz nekem a jót választani. Kérlek, 
segíts mindig azonnal engedelmesked-
nem Neked. Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
El akarja Isten pusztítani a gonoszokat?

Örül, amikor másokért imádkozunk?

Küldött Isten egy angyalt személyesen 
neked?

Hogyan kellene bánnunk az idegenek-
kel, azokkal az emberekkel, akiket nem 
ismerünk?

Lehetséges, hogy egy angyal jöjjön hoz-
zánk haza, vagy az imaházba, és úgy 
nézzen ki, mint egy átlagos ember?

Fontos, hogy azonnal engedelmeskedj, 
amikor a szüleid kérnek tőled valamit? 

Azáltal, hogy azonnal engedelmeskedsz, 
segíthetsz a többi embernek is jól dön-
teni.

 TANULMÁNYOZÁSRA
1Móz 15–18; 19:1–30; Pátriárkák és 
próféták, 136–144; 156–170; 156–170 
A megváltás története, 75–79. old.
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Baguioba megyünk! Baguioba megyünk!” Dena és Sherry kézen fogva ugráltak 
és énekeltek, Boodle pedig vidáman ugatott, és körbekörbe szaladt a lányok 
körül, mintha értette volna, amit mondtak.

Manilában nagyon meleg volt az idő, de Baguió-
ban mindig olyan hűvös volt, hogy kellett vinniük 
magukkal egy pulóvert és további meleg  ruhákat. 
Nem csoda, hogy a család szívesen utazott oda 
 néhány napra, annak ellenére, hogy 
négy órát kellett utanziuk odáig, 
és nem volt légkondicionáló az 
autó juk ban. És ami a legjobb 
az egészben, Boodle-nak is ott 
kellett lennie, nem hiányoz-
hatott.

– Biztos, hogy szükségünk 
lesz a pulóverekre, anya? – kér-
dezte Dena. Olyan meleg van itt, Ma-
nilában!

– Mindig ezt mondod, amikor Baguio- 
 ba készülünk – emlékeztette anya. De aztán 
örülsz a pulóvereknek, amikor odaérünk.

Így hát magukkal vitték a pulóvereket, 
mint mindig.

De ez még nem minden. A lá-
nyok gondoskodtak arról, hogy 
legyen a csomagjukban egy ösz-
szecsukható lámpa, egy szőnyeg, 
amelyre leülhetnek a tűz mellett, pár-
nák, egy kis óra, virágvázák, aranyos 
díszek és néhány a kedvenc játékaik és 
könyveik közül. Anya lepedőket, meleg takarókat, 
élelmet és ruhákat is csomagolt nekik. 

Egy alkalommal, amikor vonattal mentek Ba-
guio-ba, anya azt mondta, hogy nem lett volna hely 
a plusz dolgok számára, amelyeket mindig magukkal 
vittek azért, hogy kényelmesebbé tegyék a turista-
házat. De Dena és Sherry sietve beledobták a „plusz” 

dolgokat egy nagy kosárba, amit egymás közt cserél-
getve cipeltek, és anya csak azután vette észre, hogy 
felszálltak a vonatra. 

Ezek a „plusz” dolgok nagyon fontosak voltak 
Dena és Sherry számára, és mások is örültek nekik. 

– A ti házikótok mindig olyan hangulatos 
– mondták. Hogyan férnek el mindezek 

a dolgok a kis Volkswagenetekben? 
– A csomagtartón kívül a hátsó 

ülés alatti részt is csomagtar-
tóvá alakítjuk – magyarázták 
a lányok. Párnákat és taka-
rót helyezünk a dolgokra, 
majd ráülünk a tetejükre. 
A Baguo-i utazás külön-

legesnek ígérkezett, mivel apa azt 
mondta, hogy végig a tengerpart mellett 

fog majd vezetni. Úszni készültek és játszani a ho-
mokban, így a fördőruhák, vödrök 

és kis lapátok számára is szorítottak 
helyet a kocsiban. És ekkor végre 
útnak indulhattak.

Boodle hátul ült Dena-val 
és Sherry-vel, miközben pró-
bált mindent szemügyre venni, 

amit csak lehetett. Fejét apa vállára haj-
totta, hogy egyenesen előre láthasson, de apának 
nem tetszettek különösebben a kutyapuszik és a pó-
lójára csorgó nyál. Később a kutya az egyik oldalsó 
ablakon dugta ki a fejét. Fülei úgy lebegtek a szél-
ben, mint valami zászlók, és vidám ugatással köszönt 
a kutyatársainak, amikor olyan falvak mellett halad-
tak el, ahol sok kutya volt az utcán. 

Végül megérkeztek a gyönyörű tengerpartra.

BOODLE VAKÁCIÓJA – 1. 
12. rész. Írta Amy Sherrard
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